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ণীত এইচ্. জে. এস্- কটন প্র ত এইচ্, 
রি ইত্ডিয়া নামক গ্রন্থের অনুবাদ 

শত্রীজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক 
অনুবাদিত । 

প্রেসে ঁওয়ালিস রা ভি্টোরিয়া 
পা রক্ষিত মুত | 

এর 

১২৯৩। 





শ্্ীুত এইচ, জে. এস্. কটন মহোদয়ের 

সম্মতিক্রমে 

তাহারই নামে 

এই গ্রন্থ 
যথোচিত শ্রদ্ধার মহিত 

উৎসর্গ করিলাম । 

অনুবাদক। 





বিজ্ঞাপন । 

শ্রীযুত এইচ্. জে, এস্. কটন মহোঁদয়গ্রণীত “নিউ ইত্ডিয়া 
নামক উৎকষ্ট গ্রন্থ ইঙ্গরেজী ভাষাড়িজ্ঞ পাঠকবর্গের অবিদিত 

নাই। গ্রগ্রন্থে বিশেষ উদারতা, সমীচীনত! ও ভারতবাঁসী- 

দিগের প্রতি প্রগাঢ় সমবেদনার সহিত ভারতবর্ষসংক্রান্ত মত 

সকল পরিব্যক্ত হইয়াছে । গ্রন্থকাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন 

যে, ভারতে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্শনীতির সম্বন্ধে গুরু- 

তর পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তনের যুগে গবর্ণমেণ্টের 
কিরূপ নীতির অন্ুরণ করা কর্তব্য, তদ্বিধয়ের আলোচন! 

করা গ্রন্থের উদ্দেন্ত। অনেক কারণে বিশেষ ভাঁষা, রীতি 

নীতি ও চিন্তার পার্থক্যপ্রধুক্ত শাদক ও শাঁসিতের মধ্যে 

সংঘর্ষ ঘটিযাছে। ইঙ্গরেজী শিক্ষায় ভাঁরতবাসীদিগের চিন্তার 

আোত পরিবর্তিত হইয়াছে, মানসিক ভাব প্রসারিত হইয়া 

উঠিযাছে এবং উচ্চাশা! বিকাশ পাইয়াছে। তীহারা এই 
উচ্চাশার পরিতৃত্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রগাগত স্তায়- 
নঙ্গত প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্ত এদিকে ভারতপ্রবাসী 

টঙ্গরেজসম্প্রদায় গবর্ণমেপ্টকে উহার প্রতিকূলতা করিতে 

উচ্চৈঃস্বরে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। এই সঙ্কটকালে 

চারতবাপীদিগের ন্নীয়সঙ্গত অভিলাষের তৃপ্তিসাধন করা 

ঠাবর্ণমেণ্টের উচিত। এবিষয়ে ভাঁরতপ্রবাসী ইউরোপীয়দিগের 

হায়তা লাভের আশা নাই। আঙ্গ লো ইত্ডিয়ান-সম্প্রদায় গবর্ণ 

মণ্টের এই নীতির প্রতিকূলতা করিতে ত্রুটি করিবেন না। 
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ভারতবাঁদীরা কেব্ল ইঙ্গল্ডের সাঁধারণ মতের বলেই স্বদেশের 

উন্নতি সাধন করিতে গারেন। ভাঁরতে ধর্ম ও সমাজসংক্রা্ত 

বিষয়েও অনেক পরিবর্তন ঘটিতেছে। গ্রন্থকাঁরের মতে এবিষয়ে 

গোলযোগ না ঘটাইয়া চিরস্তন শৃঙ্খলার মূল রক্ষা করাই 

গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । ইঙ্গরেজশাঁসনে ভারতের যে, অনেক উপ- 

কার হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 

২০ বসরের অধিক হইল, তিনি ভারতবর্ষের সিবিল সধিবিমে 

প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাহার পিতা এবং পিতামহও ভারতের সিবিল 

কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং তিনি বংশপরম্পরায় ভাঁরতবর্ষের 

শীঁসনকার্য্যেরে সহিত লিপ্ত আছেন। গ্রন্থকার গ্রকৃত রাজভক্তের 

যায় ধীরভাবে, অমস্কৃচিতচিন্তে এবং সমুচিত সাহসসহকারে 

ভারতবর্ষের মন্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয্বাছেন।, 
! 

আমার শ্রদধাম্পদ বন্ধু ্রীযুত বাবু স্রেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

আঁমাঁকে এ উৎকষ্ট গ্রন্থের অন্থবাঁদ করিতে অনুরোধ করেন 

মূল গ্রন্থকার মহামতি কটন সাহেবও এবিষয়ে আগ্রহের মহিত। 

সম্মতি দেন। আমি তদন্ুপারে উপস্থিত অনুবাদ মুদ্রিত ও 

প্রচারিত করিলাম । | 

আমি ভাঁবান্ুবাদের চেষ্টা পাইয়াছি। অনুবাদে মূল গ্রন্থের 
প্রকৃত মৌনর্ঘ্য রক্ষা করা একান্ত ছুরহ। ধীহারা মহামতি 
কটনের লিখিত গ্রন্থ পড়িয়াছেন তাহার! অনুবাদ পড়িয়া যে, 

উনার প্রকৃত সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারিবেন, দে বা 

বলিতে আমার কোন সাহস নাই। অনুবাদপাঠে যদি মূল 

গ্রন্থের আভা পাওয়া যায়, তাহা হইলেই অনুবাদের উদ্দেশ 
দিদ্ধ হইবে। 
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অন্থবাঁদনময়ে আমি অনেকের নিকট অনেক বিষয়ে সাহায্য 

পাইয়াছি। আমীর সদাশয় বন্ধ শ্রীযুত বাবু শ্তামলাল সেন 
প্রথমে উক্ত গ্রন্থের অনেকাঁংশের অন্বাঁদ করিয়াছিলেন। তিনি 

এ অনুবাদ আমাকে দেন। আমি এ অনুবাদ হইতে অনেক 

বিষয়ে সাহাধ্য পাইয়াছি। মূল গ্রন্থের সহিত অনুবাদের একতা 
হইল কি না, তদ্বিযয়ে আমার হিতৈথী ও শ্রদ্ধাম্পদ সুহৎ শ্রীযুত 
বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার বিস্তর সাহাধ্য করিয়াছেন। সাহিত্য- 

সংসারে সুপরিচিত, লেখকশ্রেষ্ট, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন 

হিতৈথী সুহ্ৃৎ ভ্রীযুত বাবু অক্ষযচন্ত্র সরকার যত্রসহকারে উপ- 
স্থিত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দেখিয়। দিয়াছেন। অধিকন্ত গ্রীতি- 

তাঁজন শ্রীমান্ হেমেক্দ্রনাথ রায় অন্ুবাদকাঁলে কোন কোন 

অংশে আমার সহায়তা করিয়াছেন। আমি ইহাদের সকলের 

নিকটেই দরলভাঁবে যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। 

শ্ীরজনীকান্ত গুপ্ত। 

পপ পর 

ও ্ৃ নট 



নুচী। 
বিষয়। 

রাজনৈতিক স্কট 

ভারতবাদীদিগের ইচ্ছা! ও আশা 

জাতিগত বিদ্বেষের আঁতিশয্য 

মূলরক্ষণ ও মিতব্যয়িতা 

শাসনকার্যের সংস্কার 

ইঙ্গলঙের সাধারণ মত ও ভারতবর্ষের 

শাসনগ্রণীলী । 

শাসননীতির পুনর্গঠন 

মামাঁজিক ও নৈতিক সঙ্কট... 

ভারতে ধর্মের গতি 

১৩০ 

১৫০ 



নব ভারত। 
(মূলগ্রন্থকার শ্রীঘুত্ব কটন সাহেবের উক্তিতে লিখিত |) 

রাজনৈতিক সঙ্কট | 
অধ্যাপক সীলি তাহার “ইঙ্গলণ্ডের বিস্তৃতি” নামক গ্রন্থের 

এক স্থলে ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবের অন্তিত্বসন্বন্ধে আলোচনা 

 করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের পাঠকমহাশয়েরা আগ্রহের সহিত 
শ্রী অংশ পড়িয়া! থাকেন। সীলি কহিয়াছেন £- 

“আমরা ইঙ্গলণ্ডে, ফরাসীদিগের শাসনাধীনে থাকিতে সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছুক; ফরাসীরাও জর্দানদিগের শাসনে থাকিলে সাতিশয় 
ছুঃখিত হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত ধরিয়া সিদ্ধান্ত করি যে, 

ভারতবামিগণও ইঙ্গরেজশানে থাকিলে আপনাদিগকে যাঁর- 

পরনাই অপমানিত বোধ করে। কেবল অনবধানতা ও ওদা- 

সীন্য প্রযুক্তই এরূপ ধারণার উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক দেশের 
(কেবল অধিবাসিগণঘ্বার1 জাতীয়ভাব সংগঠিত হয় না। ফরাসী 
ও জন্মীনগণ কেবল ফ্রান্স ও জর্্মনি দেশের লোকসম্টি নহে । 

এ লোকসমষ্টি একটি বিশেষ হৃত্রে ও একটি বিশেষ শক্তিতে 

ু প্র সম্মিলনী শক্তি কি, এবং ভারতবর্ষের লোঁকস্মকতা. 

-৬ দর কার্ধযকারিতা আছে, তাহা দেখ! উচি 



২ নব ভারত । 

অধ্যাপক সীলি ইহার গর দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অধি- 
বাসীদি;গর জাতি ও ভাষা এক নহে; সকলের মধ্যে সাধাবণ 

্বারথসন্বন্ধ নাই; এক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলকে দলবদ্ধ করি- 
বারও প্রথ| নাই; একবিধ ধর্ম জাতীয় ভাব সংগঠনের একটি প্রধান 

উপাদান, কিন্তু ভারতবর্ষে উহারও অভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং 

ভারতে গ্রক্ৃত দেশানুরাগের বিকাশ দেখা যায় না। এই কার" 
থেই আমরা ভারতে অধিকার স্থাপন করিতে পারিয়াছি। থে 

সকল সৈন্য আমাদের পক্ষে থাকিয়া, ভারতের বুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী 
অধিকাঁর করিয়াছে, তাহাঁদের অধিকাংশ ভারতবর্ধীয়। জাতীয় 

ভাব না থাকাতেই আমর! এ সকল ভারতবর্ষীয় সৈন্য আমাদের 

কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু অধ্যাপক 

দীলি পরে উল্লেখ করিয়াছেন £-- 

“যদ্দি ভারতে এই ভাবের পরিবর্ত হয়, যদি ভারতের অধি- 
বাসিগণ একাট মহাঁজাতিতে পরিণত হইয়! উঠে, অস্ত্িয়ার সহিত 

ইতালির যে সন্বন্ধ, যদি আমাদের ও ভারতবাপীদিগের মধ্যে 
দেই সম্বন্ধের কিয়দংশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সামা- 
জ্যের জন্য আমাদের আশঙ্কা হওয়ার কথা৷ দুরে থাকুক, সামাজ্য- 

রক্ষার আশাতেও আমাদিগকে জনাঞ্জণি দিতে হইবে। কেবল 

নাম মাত্র বিপ্লব নয়, কিন্তু যে বিপ্লবে সার্বজনীন জাতীয় ভাবের 

উচ্ছাস লক্ষিত হয়, যে মুহূর্তে সেইবূপ রাষট্রবিীব ঘটিবে, সেই 
মুহূর্তেই আমাদের সাত্াজ্যরক্ষার সমস্ত আশাভরসার অবদান 

। আমর! প্রক্ৃতগ্রস্তাবে ভারতবর্ষের বিজেতা নহি। 

জতা। বিজিতকে যে ভাবে শাসন করিয়৷ থাকে, আমরা 
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কখনও ভারতবর্ষ সে ভাবে শাসন করিতে পারিব না। যদি 

আমরা এ ভাবে ভাবতশাঁসনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের 

এত অর্থ ব্যয় হইবে যে, আমরা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইব।” 

ইহার পর অধ্যাপক সীলি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন নে, 

আমর! যে প্রণালীতে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি, তাহাঁতেই 

সমগ্র ভারত কালে একটি মহাজাতিতে পরিণত হইয়া উঠিবে। 

আাদের পুর্বে আর কেহ এ প্রণালীতে ভারতশীসনে প্রব্ 

হন নাই। এই মত বথার্থ। ইহাতে অধ্যাপক সীনির গৃ, 

দশিতা ও প্রকৃত বিষয় অভিজ্ঞতা পরিক্ষট হইতেছে । ভান- 

তবর্ধীয়গণ নানা জাতি, নানা শ্রেণী ও নান সন্প্রদায়ে বিভক্ত | 

ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও সমবেদনা নাই। কিটিশ গবণ 
মেন্ট এই সকল জাতি হইতে পৃথক, থাকিদা, আত্ম প্রাধান? 
অক্ষু্ রাখিয়াছেন। ভারতের জনসাঁধাবণের নধ্যে সমবেদন!ৰ 

অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু আমীদেব গবর্ণমেন্ট এ সকল জন 

সাধাবণের গ্রতি সমবেদন। দেখাইতে অধিকতর বিমুখ রহিয়াছেন, 
সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণ হইতে অধিকতর দূরে থাকিন!, 
শাসনকার্ধ্য চালাইতেছেন। রাজ! ও প্রজার মধ্যে এইনপ 

নিলিপ্তভাব থাকিলে এক সময়ে প্রজীসাঁধারণ আপনাদের সন্্র- 

দায়গত সামান্য পামান্য বিভেদ পরিত্যাগ করিয়া, অ'নাদের এ 

গাসননীতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এই উদ্দেগ্ত . 
নাধনের জন্য, সকলে এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়। আমাদের সমবেদনা 

বমুখ শাসনপ্রণালীর প্রতিকূল পক্ষ অবন্গম্বনের নিনিভ্ত, একতা; 

বন্ধনের প্রয়োজন হয়। 



৪ নব ভারত। 

আমর! নিজেই ভারতবর্ষে রূপ একতাবন্ধনের ভিত্তি স্থাপন 

করিয়াছি। ইঙ্গরেজী প্রণাললীতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার নিয়মা- 
মুসারে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহারই বলে ভারতের অধি- 
বাসিগণ পরম্পর একতাস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতে 

উহ! অপেক্ষা, একতার আর কোনরূপ বন্ধনের সন্তাবন! ছিল না। 

নানাবিধ ভাষা সকলকে সাম্যস্থত্রে আবদ্ধ করিবার পক্ষে একটি 

প্রধান অন্তরায় স্বরূপ ছিল। কিন্তু এখন ইঙ্গরেজী শিক্ষার গ্রসাদে 
বো্বাইর অগ্নযপাঁসকেরা, বঙ্গের বাবুরা, মান্রাজের ্রাহ্গণেরা, 
পূনার মরহাট্রারা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজপুত ও পাঠানেরা 

এবং স্থদূর দক্ষিণ প্রান্তের তামিল ও তেলিগুভাষীরা একস্থানে সম- 

বেত হইয়। একবিধ স্বার্থ ও একবিধ বাসনাসিদ্ধির জন্য আপ-. 
নাদের মতামত প্রকাশ করিতেছেন। ইন্গরেজী শিক্ষা বহুকাল 
হইতে এইরূপ জাতীয় ভাবসংঘটনের বীজ নিহিত ছিল। শিক্ষা- 

বিস্তারের নক্গে সঙ্গে এ বীজও পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং উপস্থিত 

সময়ে উহ! সতেজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। উহার 

বর্তমান পরিপুষ্টি অন্য কারণে ঘটিয়াছে। একরূপ ফশ্ললাভের 

উদ্দেশে এ কারণের হুত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা 

হইতে অন্যবিধ ফলের আবির্ভাব হইয়াছে। লর্ড রিপনের শাঁসন- 

নীতির প্রসঙ্গে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ভারতের ইঙ্গরেজ সম্প্রদায় যে 

তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, দেই আন্দোলনে ভারতে 
জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হয়। ইলবর্ট সাহেব ভারতব্ধীয় সিবি- 

লিয়ানদিগকে ইন্গরেজ সিবিলিয়ানদিগের মত কতিপয় বিশেষ 
ক্ষমতা দিবার জন্য, যে আইনের পাঙুলিপি গ্রস্তত করেন, 
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সেই পাগুলিপির জন্যই এ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। “ভারত 

বর্ষের উপর কেবল ব্রিটিশজাতিরই স্বত্ব রহিরাছে” আন্দোলন 

.কাঁরিগণ এই বিষয়ের সমর্থন জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 

'ইন্সবর্ট সাহেব বে ভাবে এ পাুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 

ঠিক সেই ভাবে,উহা! আইনে পরিণত হইলে ভারতে যেরূপ একতা 

হইতে পারিত, মূল পাগুলিপির বিরুদ্ধে ইঙ্গরেজসম্প্রদায় তীন্র 

আন্দোলন উপস্থিত করাতে তাহা অপেক্ষা সহঅগ্ুণে একতা 

ঘটয়াছে। শর সামান্য পাতুলিপিখানি বিনাবাধায় বিধিবদ্ধ 

হইলে ততটা অনিষ্টকর এবং কোন বিষয়ে ততটা ফলপ্রদ হইত না, 

কিন্ত উহার বিরোধিগণ যেরূপ অন্যায়ভাবে চীঙকার আরন্ত 

করে এবং আপনাদের চেষ্টায় যেবূপ আশাতিরিক্ত ফলের অধি- 

কাবী হয়, তাহাতে আন্দোলনের গ্রতিপক্ষে আর একটি ঘোর- 

তর বহুদুরব্যাপী আন্দোলনের (যাহা কেবল বর্তমান সময়েই শেষ 

তইবে না, কিন্তু ভবিষ্যতেও থাঁকিবে) স্থষ্টি হইল। পারুলিপিব 

প্রতিপক্ষ ইঙ্গরেজসম্প্রদায়ের তীত্র চীত্কারে তাহাদেব বিপক্ষ- 

গণও ভীত্র চীৎকার উপস্থিত করিল এবং প্রতিপক্ষের বিপঞ্ষে 

ইঙ্গরেজী ভাষায় নানা বিষর লিখিয়া তত্সমুদয় ভারতের 

এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া, তুমুল 

আন্দোলন উপস্থিত করিল। এই সর্ধব্যাপী আন্দোলনের মুল 

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । ভারতের ইঙ্জরেজসম্প্রদার যদি দুব- 

দর্শী হইতেন, তাহা হইলে এ উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির পথ কণ্টকিত করিতে 

তাহারা কোনরূপে কাতর হইতেন ন। ভারতবাসিগণ এখন 

ইঞ্জরেজের প্রবর্তিত দৃষ্টান্তের অন্গুসরণ করিতেছে । তাহার! 



ণু গব ভারত। 

আপনাদের ক্ষমতা, আপনাদের সম্মিলনশক্তি ও আপনাদের 

'খ্যাবল জানিতে পারিয়াছে। এখন ভারতের সমস্ত প্রদেশে! 

জাতীয় আনোলন হইতেছে। যে পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত জাতীয় 
জীবনে অপ্তীবিত না! হয়, সে পর্য্স্ত এই আন্দোলন ক্রমে গরি- | 
পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইতে থাকিবে। | 

ভারতের জাতীয়ভাবের পরিপুষ্টর ষদি কোন প্রমাণ দেওয়া 

আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, লর্ড রিপনের ভারত-পরিত্যাগ সময়ে 
ভারতের সকল জাতির, সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোক: 

তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শনজন্য যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহাতেই উহার জ্ন্ত পরিচয় পায়! 
যাইবে। একজন স্বদেশগমনোনুখ রাঁজপ্রতিনিধির গ্রাতি 

সম্মানপ্রদর্শন জন্য সমগ্র জাতির এরূপ বিরাট সম্মিলন একটি 
অভিনব দৃশ্ত। লর্ড রিপনের প্রতি যেরূপ সন্মান দেখান হইয়াছে, 
সেরূপ সম্মান একজন বিদেশী শাননকর্তার গ্রতি পূর্ব কখনও 

প্রদর্শিত হয় নাই। একবিধ কৃতজ্তার আবেশে সমগ্র জাতির 

এরূপ গভীর উত্তেজনার চিত্র ভারতের ইতিহাসে আর কখনও 

দেখা যায় নাই। এরূপ একতামম্পন্ন ও স্বতউদ্ভূত জাতীয় সম্মিলন 
পূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। জাতীয়তার বীজ বে, ক্রমে পরি- 
বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা উহা! অপেক্ষা আর কোন 
বিষ অধিকতর স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে পারে না। 

বর্তমান সময়ের একজন প্রধান হিন্দু এবং ব্রাহ্ম সমাজের 

একজন প্রধান পরিচালক কেশকন্ত্র সেনের মৃত্যুতেও এগ 
প্রকৃত জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা যায়। ইহার মৃত্যুতে ভার- 
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তের সকল স্থানের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকই সমভাবে আপ- 

নাদের গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল এবং ইহাকে আপনা- 

দের স্থজাতীয় ও স্বদেশীয় লোক বলিয়া আত্মগৌরব দেখাইয়া- 
ছিল। ইহার পরে ভারতের জনগণ একমত হইয়! ইঙ্গলণ্ডের 

প্রতি আঁপনাঁদের যে রাজভক্তি (যদিও ইহার প্রতি বিশেষ আস্থা 

দেখান যায় না) দেখাইয়াছিল, তাহাও এই সর্ব্যাপা জীতীয়- 

ভাব-সংগঠনের একটি বলবৎ গ্রমাণ। এই জাতীয় ভাব কেবল 

ভারতের একটি প্রদেশে বর্ধিত হয় নাই, ইহা! সমগ্র ভারতের 

সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে । 

এই জাতীয় ভাঁবের বৃদ্ধিতে বুঝী যাইতেছে বে, ভীরতে 
রাজনৈতিক সঙ্কট ঘটিতেছে। সামাজিক ও নৈতিক সঙ্কটের 

সহিতও এই মঙ্কটের সংশ্রব আছে। শেষ দুই সম্কটের বিষয় 

আমি পরে বলিব। পাশ্চাত্য ধারণ! ও পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে 
এই দুই সম্কটের আবির্ভাব হইয়াছে। একদিকে যেমন এ বিষয় 
ভাল করিবার জন্য ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার কোন 
ক্ষমতা নাই,অপর দ্রিকে তেমনই ভারতে যে সকল পরিবর্তন আরম্ভ 

হইয়াছে, সেই সকল পরিবর্তন স্ুনিয়মিত ও কার্যকর করিবার 
জন্য, ভারতবাঁদীদিগের সহযোগা হওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্তৃব্য। তবে 

একটা আশঙ্কার বিষয় এই যে,গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে উদ্দাসীন থাকিলে, 
শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদের দেশ উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটা 
হুলস্থল কাঁও করিয়া বসিবে। জাতীয় পার্থক্য সহজে মিটিয়া যায় 

না। পরিবর্তনকালের বাহিরে যাহার একপদও অগ্রসর হইবার 
ক্ষমতা নাই, তাহারা প্রায়ই হুজুগে গ! ভাসাইয়া দিতে পারে। 



৮ নব ভারত। 

সমাঁজনেতাদের গ্রধান শিষ্যেরা আপনাদের উৎসাহ ও একাগ্রতার 

জন্য যেরূপ অগ্রদর হইতে ইচ্ছা করে, তাহাতে সমীজনেতার৷ 

তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়। থাকিতে সাহদী হন না। এখন কাল 

বড় কঠিন পড়িয়াছে। কেবন্ন এ বিষয়ে সতর্কতা ও সাবধানতা 
প্রকাশ না করিয়া, যথোপযুক্ত উত্সাহ দিলে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ- 

তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌন বিষয় সংগঠিত করিতে হইলে, 

যাহা সম্ভব, শান্তভাবে তাহাই কর! আমাদের উচিত। উহা! সম্ভব 

কি না, তাহ! গবর্ণমেন্টের ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতার উপর নির্ভর 

করে। অধ্যাপক সীলি মে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন, ভারতের 

সে বিপদের মন্তাবনা নাই। যদি কোন অদু্টপূ্ব দুর্ঘটনায় 
আমর! ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে তাহা 

সাতিশয় ভরঙ্কর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ভারত- 

বর্ষে আমাদের স্থিতি যে, চিরস্থায়ী নয়, এবং ইঙ্গলণ্ড ও ভারতবর্ষে 

যে, নানা পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করা আমাদের 
পক্ষে বাতুলতার লক্ষণ। ভারতবর্ষ যে, তরবারির বলে অধিক্কত 

হইয়াছে, তাহা! প্রক্কৃত নয়। প্ররূত হইলে ভারতের অধিবাদিগণ 

নিয়ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিত এবং গবর্ণমেণ্টের শত্তি- 

তেই তাহারা অবনত হইয়া পড়িত। কিন্ত ধাহারা প্রকৃত ঘটনা 
জানেন, তীহার! অবগত আছেন যে, ভারতে ইহার কিছুই ঘটে 

নাই। ভারতে সর্ধদা তরবারির প্রয়োজন হয় নাই, বে হেতু 

তারতবাঁদিগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা অবলম্বন করে নাই। 

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ভারতে ইন্গরেজ 

গবর্ণমেষ্ট ভারতবাসীদিগের সহিষফুতায় গঠিত হইয়াছে । ভারত- 
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্ষ তরবারির বলে অধিকৃত হইয়াছে; ধাহারা এই বলিয়া ভ্রমে 

পতিত হইয়াছেন, তাহাই বলেন যে, ভারতে জাতীয় ভাব সংগঠিত 
£ইলে ইঙ্গরেজশাসন বদ্ধমূল থাকিবে না। ভারতে ইঙ্গরেজশাসন 
'য, বর্তমান আকারে চলিতে পারে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নাই। ভারতে জাতীয়ভাব-সংগঠনের নেতারা স্বাধীনভাবকে 

ঈাতীয়তাসংগঠনের মুল ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও ইঙ্গ- 
নণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে, সম্বন্ধ ঘুচিবে না, তাহা পূর্ব 

£ইতেই অনুমান করিয়! থাকেন। ইঙ্গরেজী ভাষা যেমন ভারতের 

বভিন্ন প্রদেশের অধিবাঁসপীদিগকে একতাস্কত্রে আবদ্ধ করি- 

তেছে, সেইরূপ মমগ্রভারতবাপীদ্িগকেও ইঙ্গলণ্ডের ঘনিষ্ঠ করিয়! 

টপিতেছে। যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভীরতে এরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে, 
সই শিক্ষা ইন্গলও্ড হইতে উদ্ভুত। সেক্ষপীয়র ও মিল্টনের 
চাষা এক্ষণে ভারতের সাধারণ ভাষ| হইয়া উঠিয়াছে। ভার- 

তর ভবিষ্যৎ এক্ষণে ইঙ্গলণ্ডের ভবিষ্যতের সহিত সন্বদ্ধ হইয়াছে। 

হারত এক্ষণে আত্মচালনা, আত্মরক্ষা ও আত্মসহায়তার জন্য সর্ঝদা 

ঙ্গলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে । ভারতে এক্ষণে যে জাতীয় 
ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহার পরিপুষ্টির জন্য, যে সকল বিষয়ের 

প্রয়োজন, তৎ্সমুদয়ের সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের অত্যা- 

শ্যক হইয়! উঠিয়াছে। ভারতের ইতিহাসের হিন্দু ও মুসলমান- 

দগের রাজত্বকাল হইতে ঘেমন ভারতবর্ষ বিচ্যুত হইতে পারে 
না, সেইরূপ ইঙ্গরেজশাদন হইতেও ভারতবর্ষ বিচ্যুত হইবে না। 
এমন এক সময় আসিতে পারে, যে সমরে ভারতের খওরাজ্য 

নকল আত্বশীসনগ্ডণে ও স্বাধীন-ভাবে পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা 



১০ নব ভারত। 

সথত্রে আবদ্ধ থাকিয়৷ ইঙ্গলণ্ডের প্রাধান্য স্বীকার করিবে । ভার- 
তের আবহমানকালপ্রচলিত সামাজিক নিয়ম অনুসারে উচ্চ বংশী- 

য়েরা নিয় শ্রেণীর লোকদিগের পরিচালন ও শাসনভার গ্রহণ 

করিয়া থাকেন। ভারতে এই সমাজশান প্রতিট্িত হইলে 

অভ্যন্তরীণ শান্তিরও আশা কর] যাইতে পারে। 

ভারতের ভাবী চিত্র এইরূপ । উহা অস্পষ্ট ও দূরলক্ষ্য হই- 
লেও উহার ক্রমোন্নতি ইঙ্গরেজ গবর্ণনেন্টের সাহাধ্যসাপেক্ষ। 

পরিবর্তনের যুগে পুনর্গঠন, পরিচালন ও সমবেদনপ্রকাশ করা 

ভারতগবর্ণমেণ্টের উচিত, উন্নতির সময়ে একাগ্রতা ও কার্য্য- 

কারিতা দেখাঁন কর্তব্য, শান্তিরক্ষা আবস্তক হইলে, এবং লোকে 
স্বতঃগ্রবুত্ত হইয়া আপনাদের পরিপুষ্টর চেষ্টা করিলে যখন উৎ- 

সাহ দেওয়া আবশ্বাক হয়, তখন স্থিরভাবে থাকা এবং মধ্যে মধ্যে 

চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! অবশ্য বিধেঘ। এই সকল বিষয়ে 
রাজ্যশাসনোচিত ক্ষমতা! অপেক্ষা রাজনীতিজ্ঞোচিত 'গুণই প্ররো- 

জনীয়। ন্যাষ মার্গ অবলম্বন করিয়া শান্ত গ্রকৃতির নিরীহ গ্রজা- 

দিগকে শাসন করা সহজ ব্যাগার। বিটিশ সঙ্গিনের ক্ষমতার 

বিরক্ত ও বিদ্রোহী রাজাদিগকে বশীভূত করা এবং গুপ্ত মন 

ণায় ভারতের মিত্ররাজ্যে পরস্পর বিরোধী বিষয় সকলের মীমাংস। 

কর! সহজ ব্যাপার। ামান্ত অস্ত্রধারী অদ্ধসভ্য জাতির ভিতর 

দিরা আমাদের বিজয়িণী সেনা চাঁলন| করা, পররাজ্য অধিকার 

করা, এবং গোলযোগের মধ্যে যথেচ্ছাচার শা'সনপ্রণালীদ্বারা শাস্তি 

স্থাপন করাও সহজ ব্যাপার। কিন্তু সাম্রাজ্যের শাসনবিষয়ে উহ 

অপেক্ষা একটি গুরুতর ও গৌরবকর কায আছে! প্রজাসাধা- 
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রথের সন্মতিতে যে সমাজ্যের প্রশস্ত ভিত্তি গ্রৃতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
নানা জাতীয় লোকদিগকে সেই সাআীজ্যে আমাদের শাসনা- 

ধীনে একত্র করা, তাহাদের জাতীয় জীবন পুনঃ সপ্তীবিত করা, 

তাঁহাঁদের স্বাভাবিক বৃত্তি সকল সম্প্রসারিত ও সংরক্ষিত করা, 

তাহাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা পরিপূরণের সুবিধা করা, এবং 
তাহাদের যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছুইটি ভিন্নদেশকে ঘনিষ্ঠতায় 

আবদ্ধ করিবার মূল ভিতিত্বরূপ, শান্তভাবে তাহীর পুনর্গঠনে 

আমাদিগকে ব্যাপৃত করাই, সেই গুকতর ও গৌরবকর কার্ষ্যের 

মধ্যে পরিগণিত। 



ভারতবাসীদিগের ইচ্ছা ও আশ। | 

ভারতবাসীদিগের অভিলাবের প্ররুত অর্থ গ্রহণ করা এবং 

আমাদের শাসনসন্বন্ধে ভারতবাসীদের প্ররুত ভাব হৃদয়্গম করা 

ইঙ্গরেজের পক্ষে বড় দুরূহ ব্যাপার । বর্ণ, দেহের গঠন, ধর্ম, ও 

ভাষাভেদ ভারতবর্ধবাসীদিগের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠত! স্থাপনের 

অনতিক্রমণীয় অন্তরায় হইয়া! রহিয়াছে। ভারতবাসীদিগকে ইউ- 

রোপীয়দিগের নিকট মন খুলিয়া আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিতে প্রায় দেখা যায় না। অন্য কোন কাবণ না থাকিলেও 

গ্রভৃভূত্য সম্বন্ধই একটি প্রধান অন্তরায়। এ সম্বন্ধ ব্যতীত ই্- 

রেজের! ভারতবাসীদিগের সহিত যে ভাবে ব্যবহার করেন,তাহাতে 

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না । ভারতবর্ধীয়ের৷ আপ- 

নাদের বাড়ীতে কি ভাবে থাকে, তাহা! ইঙ্গরেজের৷ কিছুই 

জানেন না| ভারতবর্ষীয়েরা এই জন্য ইঙ্গরেজন্প্রদীয় হইতে 

পৃথকভাবে অবস্থিত করে এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতাস্থাপনে 

বিমুখ থাকে। এম্কলে ইহাঁও উল্লেখ করা উচিত যে, ভারত- 

ব্ষীয়ের! তাহাঁদের বর্ণভেদপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের মহ্বাঁস হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ভারতে আমাদের আধিপত্যস্থাপন যত 

অধিক'দিনের হইয়া পড়িতেছে, ততই আমর! ভারতবাসীদিগের 
আচার, ব্যবহার, অভিমত ও অন্নশাসনের বিষয় অল্প জাঁনিতেছি। 
উভয়ের একত্র থাকা অপেক্ষা পৃথকৃভাবে অবস্থিতির ইচ্ছাই যেন 
ক্রমে বৃদ্ধি গাইতেছে। 
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যৈ সকল ভারতবর্ষীয়ের সহিত আমাদের আলাপপরিচয় হব, 

তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা ভারতবাসীদিগের মানসিক ভাবেন 

৭ আভীস প্রাপ্ত হই, তাহা প্রকৃত নয়। ভাঁরতের অতি উতৎকষ্ট 

শ্রেণীর লৌকদিগের সহিত প্রায়ই আমীদেব আনাগগরিচয হণ 

না। ছইএকজন ব্যতীত ভারতের সাধারণমতের পবিচালকগণও 

আমাদের একীস্ত অপরিচিত বলিলে এ হয় না। যাঁতাদেন 

সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাহারা হর গবর্ণঘেণ্টের কম্মচাী, 

ন1 হয়, উচ্চপদস্থ সম্পভিশালী না রী । উদ্ধতন নাজব্ 

চাঁরীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তাহাদের এক কাপ এগ 

হইয়া গিয়াছে । যে সদন্ত রারবাহাছুর, বাজা ও নবাব গবণ 

জেনেবল ও লেক্টেনেন্টগবর্ণরদিগের খানকামবাৰ গিনা সাদাত 

করি সম্মানিত হন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জননাধারণেব নেত। 

নহেন। তাহারা উচ্চপদস্থ উচ্চবংশীয় ঘোক) এই হেতু ভাহার। 

সন্মান ও আদরের পাত্র। কিন্তু তীহাদ্িগকে কখনও জাতি 

প্রতিনিধি বলিয়। স্বীকার করা বাইতে পারে না । তাহাদের কথ। 

জনসাধারণের অভিমত বা মানসিক ভাবের প্রতিধ্বান নহে 

তাহাদের কণঠন্থরে জননাধারণের হৃদয়তন্ত্রী ধ্বনিত হয না| থে 

সকল ভাঁরতবাশী শাসকবর্দের তোবামোদ করাই প্রধান আমোদ 

বলিয়া গণনা করেন, তাহারা জনজগাধারণেৰ প্রভিনিধিত্বের 

ইহাদের অপেক্ষাও অযোগ্যপাত্র। এই সকল লোকের প্রতি 

তাহাদের কম্মপটু, অনলস ও স্বাধীন প্রকৃতির ব্বদেখায়গণ দ্বণা। 

প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঙ্গরেজী শিক্ষার সহিত যে উচ্চতব 

চিন্তার শক্তি অনুস্থযত রহিয়াছে, এই দ্বণার ভাব অপেক্ষা তাহার 
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অধিকতর সন্তোষকর লক্ষণ আর কিছুই হইতে পারে লা। এরূগ 
অনেক ধনাঢ্য লোক দেখা যায়, ধাহাঁরা ইঙ্গরেজ কর্মচারীদিগের 

সহিত একত্র থাকিতে ইচ্ছ। করেন। ই'হার! স্বদেশীয় নিমন্ত্রিত 

বাক্তিদিগকে সামীন্যরূপ আহারাঁদি দিয় বিদায় করিতে সন্ধব- 

চিত হন না, পক্ষান্তরে ই'হাদের সুখসেব্য ও মহার্ঘ দ্রব্যাদি এবং 

ক্ষ্টতর আমোদ প্রমোদের সামগ্রী ইউরোপীয় নিমস্ত্রিতদিগের 

সন্তোষার্থে প্রস্তুত থাকে ৷ এইরূপ প্রমোদক্ষেত্রে গবর্ণরজেনেরল 

ও লেফ্টেনেণ্টগবর্ণরগণ আবিভূতি হইয়া থাকেন। আমি এই 
রূপ স্থলে ইউরোপীয়দিগের আমোদের জন্য, ভারতীয় জীবনের 
প্রহসন রঙ্গভৃমিতে অভিনীত হইতে দেখিয়াছি। এই প্রহসনের 

চিত্রাবলি নিঃসন্দেহ আমোদজনক, কিন্তু ইঙ্গরেজ দর্শকবৃন্দের 

মনে উহা বিদ্রপের ভাব উদ্দীপন করে এবং ভারতবষীয়দিগের 

গ্রতি দ্বণার ভাব বুদ্ধি করিয়া থাকে । এইরূপ অভিনয় দেখাই 
বাব জন্য ভারতের মম্ত্াস্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ হীনতা প্রকাশ করেন, 

তাহাতে উচ্চতরভাবসল্পন্ন লোকের যুগপৎ ক্রোধ ও ঘ্বণার সঞ্চার 

হইয়া থাকে । তথাপি রাজপ্রতিনিধি হইতে নিয়তর ইঙ্গরেজ 

কম্ধ্চারীদিগের বিশ্বাম যে, এইক্ধপ প্রমোদভূমিতে উপস্থিত 
থাকাতে তাহারা ভারতবষীয়দিগকে সম্প্রীত করিয়া থাকেন এবং 

উভয়জাতির মধ্যে ছুরতিক্রমণীয় দুরতার অপনোদন করেন। কি 

ভন্বানক ভ্রম 1 তাহারা এতন্বারা৷ ভারতব্ীয়দিগের তোষামোদ 

ও দাসত্বেরই পরিপুষ্ট করেন । এ নীচ প্রবৃত্তির উৎ্সাহদানে 

কখনও প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীদিগের মধ্যে ধাহার! 

প্রকৃতপক্ষে ভাল, ধাহারা৷ আপনাদের মানসিক ক্ষমতায় এবং 
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উদারতা, সাধুতা ও স্বাধীনতায় সাধারণ মত সংগঠিত ও সমাজ 

পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাহারা স্বভাবতঃ আত্মগৌরবে উন্নত 
হ্ইয়! গোধযোগ হইতে দুরে থাকিতে ভালবাসেন । তাহারা গবর্ণ- 

মেণ্টের কন্মমচারিগণের সহিত আলাপপরিচয় করিতে ব্যস্ত নহেন। 

গবর্ণমেন্টের গাঘেস! হইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি নাই । তাহাব! 

রাজপুরুষদিগের আগমনে অভিনন্দনের জন্য এবং রাজপুরুষদিগেব 

বিদায়সময়ে অভিবাদনজন্য রেলওয়েষ্টেসনে উপস্থিত হন না। 

তাহার! কোন উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাশালী লোকের সহিত পরিচিত 

হওয়ার জন্য কোন সভায় উপনীত হন না। তাহার! রাজপুরুষ- 

দিগের নামে গ্রন্থ সকল উৎসর্গ করেন না, তাহাদের সম্মানের জন্য 

কোনরূপ আয়োজনে নিধুক্ত থাকেন না এবং সাধারণ অদ্রালিকা 
বা রাস্তাঘাট প্রভৃতিতে তাহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যও 

চোষ্টত হন না। আপনাদের মৌনব্রতে জ্ঞানগৌরবের পরিচয 

দিয়া, আত্মসম্মানে আপনাদ্িগকে গৌরবান্বিত করিয়া, সাঁধারণ- 

মতের এই সকল প্রকৃত পরিচালক কর্তব্পথে বিচরণ করিয়! 

থাকেন। আপনাদের ক্ষমতাচালনের জন্য যতটুকু হওয়া উচিত, 

ইউরোপীয়দিগের দহিত ততটুকু মাত্র মিল রাখিয়া, ই'হাঁরা আপ- 

নাদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। ইঙ্গরেজেরা ই'হাদের বিষয় অল্পই 

জানেন, আর গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বিষয় কিছুই জানেন না। কিন্তু 

জনবাধারণের গৃহে গৃহে ই'হাদের নাম গৃহকথাস্থরূপ রহিয়াছে। 

ভারতের সাধারণমত রাজধানীতেই সংগঠিত হয়। প্রধান 
প্রধান নগরে যে সকল শিক্ষিতব্যক্তি থাকেন, তাহারা যে তান 

ধরেন, সেই তানই সকলে অবলম্বন করে। আপনাদের স্থানীয়- 
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ব্যাপার ব্যতীত, জনসাধারণ, কিরূপে তাহারা শাসিত হইতেছে, 
সে বিষয়ে নয়, কিন্ত কাহার! তাহাদিগকে শান করিতেছে, সে 

বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন থাকে। তাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আপ- 
নাদের পরিচালক বলিয়া চাহিয়া দেখে । পারিস ফ্রান্সের পক্ষে 

যেবপ, কলিকাতা বাঙ্গালার পক্ষে তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়। 

পড়িযাছে। রাজনীতির অনুশীলনে বোম্বাই ও মার্রীাজও কলিকাতা 

অপেন্স। কম নয়। খথাহার। ভারতের প্রধান প্রধান নগরে 

সাঁধাবণ মত আ'রত্ত কবিতে পাঁরেন নাই, তীহারা যে,ভারতবাপী- 

দিগেব মনোগত ভাব বুঝিতে সনর্থ হইযাছেন। তাহা কখনও 

বলিতে পারেন না। সমগ্র ভারতের সাঁধাবণমতেব একতা ক্রথে 

পরিবগিত হইতেছে। ভারতবাসীদিগের গভীর চিন্তা এবং ইন্গ 

বেজী শিক্ষার বিস্তার এই একতাবুদ্ধির কাঁবণ। যে সম্প্রদায় রাজ- 

শীতি ও রাজ্যশাসনসংক্রীন্ত সমন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, 

তাহারা স্বদেশীব জনসাধারণকে যেকগ কার্ধ্য করিতে পরামশ 

দিবেন, যে ভাবে চিন্তা করিতে প্রবর্ভিত করিবেন, জনসাধারণ 

সেই কার্ধ্য ও সেই ভাবে চিত্ত! না করিয়া থাকিতে পারে 

না। শিঙ্সিত সম্প্রদায় দেশের জিহ্ব। ও মন্তিদস্থরূপ। বাঙ্গালী 
বাব্বাই এখন পেশাবর হইতে টট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সাধারণ মত পরি. 

5ত করিতেছেন । উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের অধিবাসীরা শিক্ষায় 

এবং বাঁজনৈতিক স্বাধীনতায় যদিও বাঙ্গালীগণের পশ্চাঁ্ রহিয়া- 
ছেন, তথাপি তীহাবা তাহাদের বঙ্গের ভ্রাতূগণের ন্যার বুদ্ধিমান 
লোককর্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হওয়ার যোগ্য হইয়া উঠি, 

তিছেন। ২৫ বহসর পূর্বে ইহার কৌন চিহ্ন দেখ যায় নাই। 
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বাঙ্গালী পঞ্জাবে আপনার ক্ষমত! বিকাশ করিবে, এ ধারণ! লর্ড 

লরেন্স, মণ্টৌোগোমরি অথবা মাকৃলিয়ডের মনে কখনও উদ্দিত হয় 

নাই। গতবর্ষে একজন বাঙ্গালী বস্তা! উত্তরপশ্চি ম প্রদেশে ইঙ্গ- 

রেজীতে বন্তৃতা করিতে গমন করেন। বিজয়ী যোদ্ধার ন্যা 

তিনি সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। বর্তমান সমযে 

স্থরেন্দ্রনাথ বন্দৌপাধ্যায়ের নাম ঢাকার ন্যায় মুলতানে নব্য 

সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্সাহের সঞ্চার করিয়া থাকে। 

পূর্ধে ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিল না । ইউ- 

রোগীয় কর্মচারীরাই তাহাদের গ্রতি যৎকিঞ্চিৎ কপাকটাক্ষপাভ 

করিয়া সাহাব্য করিতেন। এইরূপ প্রতিনিধিত্ব অসম্পূর্ণ ছিল। 

তবে উহা! জনদাধারণকে এদেশের সহিত সংঅবশূন্য ইঙ্গবেজ 
ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচাব হইতে রক্ষা করিত। ইঙ্গরেজী শিক্ষা 

প্রথম অবস্থায় দেশের এই ভাব পবিবর্তিত হস নাই; বরং শিক্ষিত 

ব্যক্তিগণ তখন পাশ্চাত্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়া জনপাধারণ হইতে 

পৃথক থাকিতেন। তাহার! জনসাধারণ অপেক্ষা বহুগুণে শিক্ষিত 

ছিলেন। জ্ঞানগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে সকল মানসিক 

ভাবের অধিকারী হইতেন, সে নকল ভাব তাহাদিগকে, তাহাদের 

স্বদেশীয়গণ হইতে স্বতন্ধ রাখিতে বাধ্য করিত। কিন্তু এখন এট 

অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সুরিতে 

এখন যত বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাহারা ইউরোপীয়দিগেলাকেরা 
বন্দী হইয়া! উঠিতেছেন। বিশেষ যে সকল রাজকর্মচার উঠেন। 
দের উচ্চাশার অন্তরায় স্বরূপ রহিয়াছেন, তাহারা ৫ একরূপ 
রাজকম্মচারীরও অধিকতর সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতোায় ঘটনা বা 



৬৮ নব ভারত । 

দের সংখ্য! যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার ততই কম পবিমাঁণে 

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাঁকিতেছেন। তাহাবা মে সম্প্রদাষ হইতে 

উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের সহিত সন্মিলিত' হইতে ক্রটি 

করিতেছেন না। জনসাধারণ এখন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আপ 

নাদের প্রধান প্রতিনিধি জানিয়। আপনাদিগকে তাহাদের অধীন 

করিতে শিখিয়াছে। উপস্থিত সময়ের এই পরিবর্তন তিন্দ- 

সমাজের মঙ্গলের একট প্রধান লক্ষণ | 

সমাজের এই ভাব বিদাালধের ছাত্রদিগের আন্দে!লন বলিষা, 

তথ্গ্রতি দ্বণা প্রকাশ করা গে, এখনকার রীতি হইয়া উঠিয়াছে, 

আমি তাহার যথাসাধ্য প্রতিবাদ কবিতে ইচ্ছ। করি। বথার্থ বটে, 

ভারতের সাধারণ মতের পরিচালকগণ অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক 

এবং তাহাদের অন্ুচবগণের অধিকাংশই কলেজের ছাত্র । উপ- 

স্থিত বিষয় হইতে যাহ! অনুমান কবা যা, তাহ! কষুদ্রূপে দেখা- 

ইতে অ!মার ইচ্ছা নাই। যদি অধিনারকেব! দুরদশী হইতেন, 
তাহা হইলে যে, এই আন্দোলন অধিকতর কাধ্যকর হইত, তাহ 

আমি অস্থীকার করি না| কিন্তু ইউরোপের সাধারণ মত যে, 

অনেক পরিমাণে ছাত্রগণব্তুক সংগঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা 
মানি সি' দশ কবিতে ভূলিব না! এই জন্য ভারতের সাধারণ 

91 দে, ভাবতের ছাত্রগণের চেষ্টায় পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাহাতে 

এবং খবিম্মর় জন্মে নাই। 

ছেন, তত্বর্তনের সময়ে তরুণবয়ক্ষেরাই অধিনায়কের ভার গ্রহণ 
গোককত্থাকে। যাহাদের ঘৌবনস্থলভ তেজস্থিতা ও উৎসাহ 

তিছেন। রা বদি আন্দোলন উপস্থিত করে, তাহা হইলে সেই 



ভাঁরতবানীদিগের ইচ্ছা ও আশা । ১৯ 

আন্দোলন জীবন্ত ও অক্ষুঙভাবে পরিচালিত হয়। ঘে কৌন 

ন্ষয়েই হউক, যুবকদিগের ক্রুট কালে তিবোহিত হইবে। তরুণ- 

বনস্ক আন্দোলনকারী ও হিতৈষিগণ হইতে যে সাধারণ মতেব 

উৎপত্তি হইয়াছে কোন অভিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ কোন দেশের, 

বিশেষ ভারতবর্ষের সেই মতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কবিতে 

সাহসী হইবেন না। কেন না, যে শিক্ষা হইতে এই আন্দোলনেব 

উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণতী গ্রাপ্ত হয নাই এবং 

যে আন্দোলন হইতে এই নবঘুগ প্রস্থত হইযাঁছে, তাহা ও ভারতবর্ষে 

আপনার বাঁল্যলীলা অতিক্রম করে নাই। বর্তমানবংশীয়দিগের 

বালকেরাই ভবিষ্যবংশীঘদিগেব জনক । 
উপস্থিত বিষয়ে ভারতপ্রবাঁসী ইঞঙ্গবেজেরা যে ভাব প্রকাশ 

কবিতেছেন, তাহা! উভয়জাতির মধ্যে বর্তমান সমবেদনাহীন সন্ব- 

ন্বেবই পবিচয় দিতেছে । ভারতের ইউরোপীর়দিগের চক্ষে উপর 

ঘে সকল পরিবর্ধন ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃত ভাব হ্বদয়ঙ্গম করিতে 

তাহার! সমর্থ নহেন। ঘেষন্ত্রে এই পবিবর্তনক্রিযা হইতেছে, 

তাহ! তাহারা জানেন না, এবং নে পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহাও 

তাহারা দেখিতে পান নাঁ। বণিকসম্প্রদার আপনাদের কার্্যেই 

বাস্থ থাকেন। এই কাধ্যস্থত্রে যতটুকু আবশ্যক, ভারতের 

শিক্ষিত লোকের সহিত তাহার অধিক মেশামিশি করিতে 

তাহাদের অবকাশ ব| অভিপ্রায় নাই। এই সম্প্রদায়ের লোকের! 

শীঘ্রই ভারতবকীয়দিগেব প্রতি বিদ্বেভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। 

প্রাচ্য ভূথণ্ডে আমাদের অবস্থাভেদে এই বিদ্বেফভাব একরূপ 

অপরিহা্ধ্য বলিয়! বোধ হয়। এ সম্প্রদায় ভারতীয় ঘটনা বা 



০ ণ্ব ভারত | 

ভারতীয় লোকের প্ররুতিসম্বন্ধে কিছুই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারেন নাই। ছুই একজন ব্যতীত দৈনিক বিভাগের কর্ণ 

চারগিণও ভারতের জনসাধারণের অবস্থাবিষয়ে অনভিজ্ঞ । তীহী- 

দের অব্যবহিত অধীনে যে সকল সৈনিক পুরুষেরা কার্ধ্য 

করে, তাহারা কেবল তাহাদের অবস্থাই জানেন। সামাজিক 

ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সম্বন্ধে সিবিলিয়ানদিগের নিঃসন্দেহ বেশি 

জ্ঞান আছে। কিন্তু তাহাদের এই অভিজ্ঞতা কত্ত কুত্র ভূখণ্ডে 
এবং প্রদেশীয় নগরসমূহেই সীমাবদ্ধ । সুতরাং যে মকল 
পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহার অতি অন্ন মাত্রই তাহাদের দৃষ্টিতে 
পড়ে। তাহারা আপনাদের উচ্চ পদের আপাতিরমণীয় ভাবে 

এব তাহাদের অন্গ্রহাকাজ্মী ভারতবর্ষীয়দিগের স্তিগীতিতে 

অনেক সময়ে প্রতারিত হইয় থাকেন। ক্ষমতাপন্ন জোক্দিগের 
সহিত সন্ভাব রাখাই এই সকল ভারতবর্ষীয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। 

সিবিলকর্মচারীরা আপনাদের সংসর্গ, স্বার্থ এবং পূর্বভাবপ্রযুক্ত 

কোনরূপ পরিবর্তনের সম্ভাবন! স্বীকার করেন না। যদিও ইহারা 

কখনও কোন গুরুতর সামাজিক পরিবর্তন স্বীকার করিতে বাধ্য 

হন, তাহা হইলেও নানা কথায় উহা উড়াইয়া দেন। সর্বশেষে 
ইহাঁও বল! উচিত যে, গবর্ণমেন্ট উপস্থিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ হৃদ- 

ম করিতে সমর্থ হন না। স্ুদুররবর্তী হিমালয়ের প্রশাস্ত শিখরে 
অবস্থিত থাকাতে গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর অভ্যন্তরীণ বিবরণ জানিতে 

পারেন না। এতদ্যতীত এ বিষয় জানার সম্বন্ধে আরও গুরুতর 

অন্থবিধা আছে। গবর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা রাজধানী 
ব্যতীত অন্য স্থান হইতে অভিজ্রতা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। 



ভাঁরতবাবীদিশের ইচ্ছা ও আশা । ২৯ 

তাহাঁর। যে প্রদেশের শাঁসনকার্ষেয ব্রতী হইয়াছেন, তাহার রাঁজ- 

ধানীতে কি হইতেছে, তাহা তাহারা কিছুই জানেন না। ভার" 
তের চিস্তাণীল সমাঁজনেতাদের সংসর্ে থাকিয়া! তাহারা স্থানীয় 

বিবরণে অভিজ্ঞতা লাভ করেন ন1। 

ঘিনি অসম্কুচিতচিত্তে ভারতের অধিবাঁসীদিগকে ইলগরেজ 
গবর্ণমেন্টের অনুরক্ত বলিয়। নির্দেশ করেন, তিনি অসমসাহসী 

পুরুষ | যদি বাহ্যচিহ্ন ধরিয়! দেখা যায়, তাহা হইলে গত রুশ- 

সম্কটে যে সকল অধিপতি রূশের আক্রমণে বাধ! দিবার জন্য 

গবর্ণমেন্টের হস্তে আপনাদের সৈন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, 

শান্তিময় সামাজ্যের যে সকল সমৃদ্ধব্যক্তি এ উদ্দেশ্তে আপনাদের 

ধনসম্পত্তি গবর্ণমে্টেকে দ্রিতে উদ্যত হইয়াছিলেন নে সকল 

ভারতীয় সংবাদপত্র একবাক্যে আপনাদের রাজভক্তির যথোচিত 

পরিচয় দিয়াছিলেন এবং দাধুচিস্তাব যে সকল পরিচালক 

আপনাদের দেশরক্ষার জন্য ইঙ্গরেজদের পার্খে দণ্ডায়মান থাকিতে 

ইচ্ছা করিয়!, সখের সৈনিকপুকষের পদে ব্রতী হইতে আগ্রহ 

দেখাইয়াছিলেন, তাহাদের রাজভক্তির সম্বন্ধে কখনও সন্দেহ 

জন্মিতে পারেনা । এই সকল বাহ্যচিন্কে পাঠকগণ অযথা 

চালিত ন। হন, সেজন্য আমি তাহাদিগকে সাবধান করিয়। 

দিতেছি। ভিন্ন ভিন্নশ্রেণীর লোকে যখন এরূপ দাহাধ্যদানে 

অগ্রসর হন, তখন তীহাঁদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া 

থাকে । ভারতের যে সকল অধিপতি আপনাদের সৈন্যদিগকে 

গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 

ত্বাহার এরূপ করিয়া বিজ্ঞতরই পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমত 
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তাহার! জানিতেন যে, তাহাঁদের এ দান সম্ভবতঃ গৃহীত হইবে না। 
তাহারা ইহাও জানেন যে, লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্যগ্রহণবিষয়িণী 

নীতি পাধিয়ামেণ্ট ও ইলগরেজজাতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও: 
এখনও ভারতের রাজপুরুষদিগের অনুমোদিত রহিয়াছে। তীহা- 

দের সৈন্যদল উঠাইয়! দিবার জন্য নিরন্তর প্রস্তাব চলিতেছে । 

'আপনাদের রাজ্যে সৈন্যরাখা তাহাদের সম্মানের চিহ্ন। এই চিহ্ন 

না থাকিলে তাহাদের স্বাধীনতার গৌরব থাকে না । তাঁহারা এখন 
আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। এষন কোন বিচারপতি 

নাই, ধীহার নিকট তাহারা ন্যাষ্য বিচার প্রার্থনা করিতে 
পারেন। এমন কোন সাধারণমত নাই, যাহা তাহাদের স্বার্থরক্ষায় 

অভিব্যক্ত হইতে পারে। তীহাঁদের সহিত গবর্ণমেণ্ট যেরূপ 

ব্যবহার করিয়! থাকেন, তাহ! সাধারণের জানিবার সুবিধা! নাই । 

তাহাদের পদগৌরব ও মর্যাদা, তাহাদের রাজধানীস্থিত ব্রিটিশ 

রেসিডেণ্টের অভিরূচির উপর এবং সিমলাস্থিত পররাষ্ট্র 

বিভাগের যথেচ্ছাচারময় গোপনীয় আদেশলিপির উপর নির্ভর 

করিয়৷ থাকে । রুশ ভারত আক্রমণ করিলে ভারতের অধিপতি- 

বর্ণের সৈন্যদিগকে নিরন্ত্র করা নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টের প্রধান 
কর্তব্য হইয়া উঠিত। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের হস্তে আপনাদের 

সৈন্যদিগকে সমর্পণ করা, অথবা। তাহাদের নিরক্ত্রীকরণে 

সম্মতি প্রকাঁশ কর! ব্যতীত, উক্ত নৃপতিবর্গের আর কোন গতি 

ছিন না। উপস্থিত স্থলে তাহারা! প্রথম উপায় মনোনীত 

করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে আপনাদের 

সৈন্যদিগের নিরন্ত্রীকরণরূপ যে অবমাননাকর প্রস্তাব দাম- 
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ক্লিসের তরবারির* নয তীহাঁদের মারার উপর ঝুলিতেছে, 

সেই অবমাননা দুর করিবার জন্য তাহারা বিজ্ঞোচিত উপায়ই 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহারা রাজভক্ত বলিয়া প্রতিপত্তি 

লাভ করিয়াছেন। ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণ অপেক্গ 

যে, ভারতের অধিপতিগণ ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর কম অনু- 

রক্ত, এবং রুশের জয়লাভ যে, জনসাধারণ অপেক্ষ। তাহাদের 

পক্ষে কম বিরাগজনক, আমি একথা বলিতেছি না। আমি 

কেবল ইহাই বলিতেছি যে, যে ইচ্ছা তাহাদিগকে এ রূপ কার্ধ্যে 

প্রবর্তিত করিয়াছিল, তাহ! রাজনৈতিক সুবিধার জ্ঞান হইতে 

উদ্ভুত হইয়াছে। তাঁহারা এই ইচ্ছাবলে রাজনৈতিক বিষয়ে লাভ- 
বান্হুইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের হস্তে আপনাদের সৈন্যসমর্পণের 
প্রস্তাব করাতে তাহাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, বরং বিস্তর 

লাভ হইয়াছে। 
আমাদের রাজ্যশাসনের প্রতি শরদ্ধাপ্রযুক্ত ভারতের রাজ- 

গণ ্র প্রকার সাহায্যদানে উদ্যত হন ন, ইহ! স্বীকার করা, 

আমাদের জাতীয় অহঙ্কারের বড় গৌঁরবজনক নয়। কিন্তু সত্য- 

কথ! বলাই ভাল, এবং সত্যকথা না বলিলে আমরা যে রাজ- 

*দামক্রিদ্ সাইরাকুসের ঘথেচ্ছাঁচারী ভূপতি দিওনিসিয়াসের বিদূষক। প্রথিত 

আছে, দামক্লিদ্ বগিতেন যে, খাজা হঈলেই সুৃখসৌভাগ্যের অধিকারী হওয়! 
যাঁয়। দিওনিপিয়!স, দামক্লিকে যখোচিত শিক্ষ] দিবার জন্য একটি সমৃদ্ধ 
ভোজে নিমন্ত্রণ করেন । তিনি ভোজনে বসিম্নাছেন, তাহার মাথার উপর এক- 

গাছি সুক্ষ কেশে একথানি তরবারি ঝুলিতেছে। দামক্রিস্ ইহাতে সন্ত 

হইয়া! উঠিলেন। কাহার ভোজন বিডৃপ্বপান্বক্লপ বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন 
ষে, রাজ! হইলেও এইব্সপ সন্কটে পড়িতে হয়। 
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নৈতিক বিষম ভ্রমে পতিত হইতাম, সত্য কথা বলিয়া তাহা হইতে 

সহজে নিষ্কৃতি লাভ করাই ভাল। ইঙ্গরেজীভাষাভিন্ক শিক্ষিত 

ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে, অসন্তোষ ও বিরাগের অন্তঃশ্রোত তীব্রভাবে 

প্রবাহিত হইতেছে, তাহা! আমাদের অনুভব করা উচিত। সংবাঁদ- 

পত্রে রাঁজভক্তির যে উচ্ছাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ 

আস্থা রাখ! বিধেয় নহে। এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখনকার সময়ে 

বিবেচক বলিয়। পরিচিত। তাহার যে চিহ্ন দ্েখাইতেছেন, 

তাহার যাঁথা্যবিষয়ে আমার কোন সনেহ নাই। বর্তমান 

শৃঙ্খলার মূলভিত্তি দৃ়ূপে রক্ষা করিবার জন্য, অসাময়িক 

পরিবর্তন নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এবং যে পর্যন্ত অধিকতর 

সুবিধার সহিত কোন পরিবর্তন না৷ ঘটে, সে পর্যন্ত বর্তমান 

অবস্থা! রক্ষা করিবার জন্য, শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদের এ 

সকল উদ্যম দেখাইয়! থাকেন। রুশের আক্রমণভীতি এখন 

সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । ভারতবাসীরা 

ইঙ্জরেজের রাজত্ব ভাল বাসে না বটে, কিন্তু রাঁজপরিবর্তন 

দেখিতেও তাহারা ইচ্ছা করে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় হঠাৎ 

কোন পরিবর্তন ইচ্ছা করেন না, যে হেতু তাহাদেব আশঙ্কা 

আছে যে, পরিবর্তনে ইহা! অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্ঠীপাতের 

সম্ভাবনা রহিয়াছে । তাহারা জানেন যে, ইঙ্গরেজরাজত্বের 

অবদান হইলে ঘোরতর দুর্ঘটন! উপস্থিত হইবে। তাহারা জানেন 

যে, যদি আমরা অভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খলার বন্দোবস্ত না করিয়া 

ইচছাপূর্বক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহ! হইলে তাহারা 

অবিলম্বে দুর্ঘর্ষ ও নিরক্ষর যোদ্ধাদিগের অধীন হইয়া পড়িবেন। 
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উাহারা ইহাও বিশেষ রূপে জানেন যে, যদি রুশ ইঙ্গরেজদিগকে 
ভারতবর্ষ হইতে তাঁড়াইয়! দেয়, তাহা হইলে রুশরাজত্ব ই্গরেজ- 
রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর নি্বার্থপর বা অধিকতর মঙ্গলকর 

হইবে না। অন্ততঃ তাহারা ইহাঁও জানেন যে, রুশ যদি ভারতে 

উপনীত হয়,তীহ| হইলে'াহারা আয়াঁস স্বীকার করিয়! ইঙ্গরেজী- 

শিক্ষার গুণে যে সকল বিষয় লাভ করিয়াছেন, ততসমুদয় 

একবারে নষ্ট হইবে। রুশের শাসনপ্রণাঁলী ও রুশের রাজ- 

নীতির সন্বন্ধে তাহারা একান্ত অনভিজ্ঞ | ভারতপ্রবাসী : 

ইন্গরেজদের অপেক্ষা তাহাদের রশভীতি ও রুশের প্রতি বিরাগ 

অধিক। এঁ সকল ইঙ্গরেজ রশের কথা বলিতে গিয়া, যেরূপ ভাষা 

প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহ।রাও সেই ভাষার অন্ুনরণে সঙ্কু- 

চিত হন না। ইঙগরেজী শিক্ষায় তাহাদের মধ্যে যে ইঙ্গরেজী 

সংস্কার গ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্যই রুশের প্রতি এইরূপ বিরাগ 

জন্মিয। থাকে । এজন্য আমার বোধ হয় যে, তাহারা রুশের | 

বিপক্ষে যে সকল মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং 

ইঙ্গলণ্ডের বিপদের সময়ে ইঙ্গঅণ্কে সাহায্য করিতে ও ইঙ্গলগ্ের 

জন্য সমরস্থলে অবতীর্ণ হইতে তাহার যে ইচ্ছ। প্রকাশ করেন, 

তাহা নিঃসনদেহ অক্ুত্রিম। কিন্তু উহা কিয়পরিমাণে অতিরঞ্জিত . 
বলিয়া বৌধ হয়। ভারতের কৌন কোন মংবাদপন্রের স্তর 

সম্পাদক কোন কোন বিশেষ ঘটনায় (অভিনব গবর্ণরজেনেরলের , 

নিয়োগসময়ে প্রাঞই এরূপ ঘটে ) আপনাদের বাজভক্তির পরি- : 

য় দিবার বিশেষ স্থবিধা! মনে করিয়া, যতদূর পারেন, আপনাদের 

পত্রে রাজভক্তির ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহার 
ণ 



শু গথ তর৩। 

আপনাদের বিশ্বস্ততা এবং শীসনকার্ষযযে আপনাদের অধিকতর 

অধিকার পাওয়ার "দাবীর সমর্থন করিয়া থাকেন; যদি রাজভক্জি 

স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই দাবী অস্বীকার করা অসম্ভব। 
গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে বেশী কিছু ন! দিলেও অন্ততঃ তাহা- 

দিগকে রাঁজভক্ত প্রজা বলিয়া তাহাদের উচ্চাকাজ্জার কথঞ্চিৎ পরি- 

পূরণ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। আমি পুর্কেই বলিয়াছি যে, ভার- 
তের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত এ সকল বিষয়, আমাদের গবর্ণ- 

মেণ্টের ব্বপক্ষতার জন্য ভারতবাসীদিগের একাগ্রতার চিন্ত নহে, 

কিন্তু উহা, এই গবর্ণমেন্ট ইহা! অপেক্ষা অন্য কোন অনিষ্টজনক 

গবর্ণমে্ট কর্তৃক পরু্যদস্ত না হয়, তাহারই জন্য ব্যাকুলতার চিহ্ন- 
স্বরূপ উহ! রাজার প্রতি ভক্তি বা রাজার প্রতি অশ্রদ্ধার চিহ্ন 
নহে। ভারতের ন্যায় একটি অধীন দেশের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে 

রাজভক্তি বা রাজার প্রতি অভক্তিব কথা যে, প্রয়োজিত হয়,তাহার 
কোন অর্থ নাই। ইঙ্গলণ্ডের শাসনে তাহাদের অনেক সুবিধা 
আছে, বুঝিতে পারে বলিয়া, ভারতের অধিবাসিগণ রাজভক্ত; 
এবং ইঙ্গরেজশাননে তাহাদের অনেক উপকার হইয়াছে বলিয়া, 
তাহার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ *। ইহাই যদি রাজভক্কি 

* ইত্ডয়ান, লেসন, (ভারতীয় জাতি) নামক একখানি সংবাদপত্র দক্ষ- 
তার সহিত পরিচালিত হয়। উহার নামও উপযুক্তরূপে স্থির হইয়াছে । এই 
সংবাদপত্রে একজন ভাঁরতবাঁয় লেখক এ ভাব বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ “আমরা এই দেশে সুসভ্য গবর্ণমেন্টের বিচারবিষয়ে 
[বশেষ ফৌজদারী মোকদমায়, যে ন্যয়পরতা, ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা, যুত্রণ- 
স্বাধীনতা। সভাস্থাপন ও আবেদন করিবার স্বাধীনতা, এই সকল অধিকার এত 
সহজে পাইয়াছি যে, তৎনমুদয়ে অনাদর করিলে আমাদের বিপদ ঘটিবে। ইন্গ- 
বেজ তাহাদের দেশে তাহাদের নিজের রক্ত দিয়া ধে সকল ুবিধা পাইয়াছে। 
জামরা হিতৈষী-বাবস্থাদাতাদিগের লেখদীর কয়েক আঘাতেই তাহা পাইয়াছি।” 
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হয়, তাহ! হইলে তাহার! রাজভক্ত । তাহার! ইঙ্গরেজরাঁজত্বের 
উচ্ছেদ কামনা করে না । কিন্তু আপনাদের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত 

হওয়াতে, যে সকল দেওয়! হইবে বলিয়! তাহাদিগকে গম্ভীরভাবে 

পুনঃপুনঃ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, ততসমুদয়ে ওদাসীন্য প্রদর্শন 
করাতে, ইউরোপীয়গণ তাহাদের প্রতি দ্বণিত ব্যবহার করাতে 

এবং তাহাদের বিধিসঙ্গত উচ্চাশাসকল পুনঃগুনঃ পাদরদদলিত হও- 
য়াতে, তাহার! মন্নহত--ঘোরতর মন্ীহত। গবর্ণমেন্টের নিকট 

হইতে সাধ্যান্ুদারে সছুপায়ে আপনাদের অভীষ্ট বিষয় ছিনিয়া 

লওয়ার চেষ্টাকরা যদি রাজভক্তিশূন্যতার লক্ষণ হয়, তাহা 

হইলে তাহারা রাজভক্তিশূন্য। রাজকার্ষ্যে প্রবেশের দ্বার 

হইতে দূরে অপসারিত থাকিয়া তাহারা উদ্ধীতন ইন্গরেজ রাজ- 
পুরুষদিগের অন্যায় কার্ষ্যের তীত্র সমালোচন করে, তাহা যদ্দি 

রাজভক্তিশূন্যতার লক্ষণ হয়, তাহা৷ হইলে তাহারা রাজভক্তি 
শূন্য । শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলন্বনের জন্য সাধারণ 

মত সংগঠিত করা! এবং আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য লেফটে- 
নেন্টগবর্ণরগণের রাজনীতি ও গবর্ণমেন্টের ফৌজদারী দেও- 
যানী কর্মচারিগণের কার্ষ্যের সমালোচনাকরা, যদি রাজভক্তি- 

শূন্যতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে তাহারা রাজভক্তিশূন্য। 

কিন্তু ইঞ্জরেজ গবর্ণমেন্টকে ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কীশিত হইতে 

দেখার ইচ্ছা যদি রাজভক্তিশূন্যতা হয়, তাহা হইলে তাহারা 
রাজভক্তিশূন্য নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এরূপ মনোগত ভাব 

নয়, এবং ইহা সমগ্রজাতিরও মনোভাব নয়। যে গবর্ণমেন্ট হইতে 

অতীত সময়ে তাহারা অসংখ্য উপকার পাইয়াছে, তাহীর প্রয়ো- 



২৮ নব ভারত । 

জনীয়তা অথগ্নীয় বলিয়াই তাহারা সহিষু হইয়! রহিয়াছে। কিন্ত 
যে ভিত্তিতে গবর্ণমেন্ট প্রতিষিত হইয়াছে,তাহার বাহিরে গবর্ণমেন্ট 

কর্তৃকই যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যে পর্য্যস্ত সেই সকল পরিবর্তন 

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হয়, সে পর্য্স্ত গবর্ণমেন্টের পরিবর্তন 

করিতে তাহার স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর 

সর্ধাংশে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহাদিগকে দেওয়ানী ও সৈনিক 

. বিভাগে সর্ধোচ্চপদ দিতে কুঠিতনা হন, ইহাই তাহাদের 
প্রার্থনা । তাহারা ইহাই চাহে যে, গবর্ণমেণ্ট কেবল নামমাত্র 

নয়, কিন্তু প্রকৃত সাম্য প্রদর্শন করুন, তাহাদের দেশশামনে 

তাহাদের অভিমত গ্রহণ করুন এবং তাহাদিগকে উচ্চতর 

রাজকার্ধ্যে নিধুক্ত করিতে থাকুন । 

ল্রিপন বলিয়াছেন, * “ই্গরেজ গব্মেন্ যতদূর 
ভাল শিক্ষা দিতে পারেন, তত্র ভাল শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া 

হুসংখ্যক লোককে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের স্কুল 

হইতে প্রতি বর্ষে প্রতি মাসে বাহির করিয়া দিতেছেন। আমরা 

তাহাদের সন্মমখে নব নব চিন্তা ও নব নব ধারণা স্থাপন করিয়াছি, 

এবং তাহাদের হৃদয়ে নানা উচ্চাভিলাষের উদ্রেক করিয়া 

দিয়াছি। এখন এই সকল লোককে কি, ইহ! বল সম্ভব যে, 

আমর! তোমাদ্িগকে যে উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত করিয়াছি, সে 

উচ্চাশ! সফল করিবার জন্য কোন পথ করিয়া দিব না, যে অভি- 

* বর্তমান বর্ষের (১৮৮৫) প্রারস্তে লীডদ্ নগরের উদার-নৈতিক 

মমিতি লর্ড রিপনকে যে ভোন্ব দেন, তাহাতে লর্ড রিপন এই ৰস্তৃতঃ 
করিয়াছিলেন। 
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লাষ তোমাদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছি, নে অভিলাষ 

তৃপ্তির কোন উপায় আমাদের হইতে হইবে না ।” লর্ড রিপন 

বেশ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিতে পারিতেন যে, ই সকল 

শিক্ষিত লোককে এরূপ উত্তর দেওয়। তাহার নিকট রাজনৈতিক 

ভ্রমের পরাকান্ঠা বলয়! বোধ হয়। পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় লর্ড 

মেকনে যাহা বলিয়াছিলেন, স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“আমবা। কি এই সকল লোককে আমাদের বশীভূত রাখিতে ইচ্ছা 
করি? অথবা আমরা কি তাহাদের উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত না করিয়া 

তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারি? বা এঁ উচ্চাভিলাষের 

তৃপ্তির কোন সুবিধা না করিয়া উহ! কেবল উদ্দীপ্ত করিয়! দিতে 

পারি? কে এই সকল বিষয়ের “ই” বলির৷ উত্তর দিতে পারে? 
যে সকল ব্যক্তি ভারতবাদীদ্দিগকে চিরদিনের জন্য উচ্চ পদ হইতে 
বঞ্চিত রাখা উচিত বোঁধ করেন, তীহাদিগকে এ সকল প্রশ্নের 

কোন একটির উত্তরে “ ই” বলিতেই হইবে। আমার নিজের 

কোন আশঙ্কা নাই। কর্তব্যের পথ আমাদের সন্মুখে পরিফাঁররূপে 
বিস্তৃত রহিয়াছে । এ পথই জ্ঞানের, জাতীয় সমৃদ্ধির এবং জাতীয় 
সম্মানের পথ |” ইঙ্গলঙ্ডের ন্যায় একটি উচ্চতর রাজশক্তি ভারত- 

বামীদিগকে এখনকার দিনে ক্রমাগত অবনত রাখিয়া শাসন 

করিবেন এবং তাহাদের উন্নতি ও স্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ করিয়া 

দিবেন, ইহা অপেক্ষা অযোগ্য ও ঘ্বৃণিত রাজনীতি আর যন্তবে না। 

লর্ড এলেন্বরা ১৮৫৩ অবে গার্লিয়ামেণ্ট মহাঁসভায় সাক্ষ্য দিবার 

সময়ে এই রাজনীতিই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ অব 

ইলবর্ট বিলের বিরুদ্ধে এই রাজনীতিই ভারতপ্রবামী ' সমগ্র 



৩৩ নবভারত । 

ইঙ্গরেজসম্প্রদায়ের মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল । যাহাতে 
এঁ বিলের সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের মত মকল সংগৃহীত হইয়াছে 
তাহা অপেক্ষা নিরুৎ্সাহজনক গ্রন্থ শাসনসংক্রান্ত সাহিত্যের 

মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না । ইঙ্গরেজসম্প্রদাঁয় সময়ের 
চিহ্ন বুঝিতে অনিচ্ছুক এবং বর্তমীন অবস্থা যে, আর থাকিতে 

গারে না, তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ । ইহা অপেক্ষা শোচনীয় 
বিষয় আর কিছুই নাই। স্থতরাং বর্তমান দৃশ্য বড় আশাপ্রদ 
নহে। ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজসশ্প্রদায় লর্ড রিপনের প্রতি গুরু- 
তর কটুক্তি করিয়াছিলেন। যেহেতু তাহারা দীর্ঘকাল ভারতে 
থাকিয়া যাহা বুঝিতে পারে নাই, লর্ড রিপণ তাহা বুঝিয়াছিলেন; 
বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে ভারতে যে 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, গব্ণমেণ্টের রাজনীতিও এখন সেই পরিবর্ত- 
নের উপযোগী করিয়! তুলা! নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। 
ভারতের ইঙ্গরেজসম্প্রদায় এই অভিনব রাজনৈতিক শক্তির বিষয় 

বুঝিতে অসমর্থ। এই অসামধ্থ্য প্রযুক্ত ভারতের প্রজা পুঞ্জের 
উপর তাহাদের বিরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বতরাং তাহাদের 
নিকটহইতে কোনরূপ সাহায্যের আশ! করা যাইতে পারে না। 

গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ অনেক ইঙ্গরেজ কণ্মচারীও উপস্থিত বিষয়ে 

বেনরকারী ইঙ্গরেজ সম্প্রদায়ের সহিত একমত হইয়াছেন । 
ভারতের ভূতপুর্ধ রাজপ্রতিনিধি সার্বজনীন উচ্চাকাজ্মার প্রতি 
সমবেদনা ও উৎসাহ দেখাইয়া যে রাজনীতির পরিচয় দিয়া- 

ছিলেন, এ সকল রাজপুরুষও বেসরকারী ইঙগরেজসম্প্রদায়ের 

ন্যায় সেই রাজনীতির বিরুদ্ধপক্ষ অবলশ্বনে ত্রুটি করেন নাই। 
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পুর্ব অধ্যায়ে যে সকল কথা বলা! হইয়াছে,তাহা। হইতে ইঙ্গরেজ 

ও ভারতবাপীর মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ে আমার মনে স্বতই কতক- 

গুলি চিন্তার উদয় হ্য়। বিষয়টি বড় শোচনীয়। কিন্তু আমি 

এস্থলে উহা'র উল্লেখ ন! করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না! । 

ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে, কোন সময়ে সন্ভাব ছিল, 

তাহা আমি বলিতে পারি না। কোন সময়ে উভয় জাতির 

মধ্যে গ্রকৃত সমবেদনা, মেশামিশির চিহ্ন ব! ছুইটি জাতির সংি- 
শণে একটি জাতি হওয়া ঘটে নাই। উভয়ের মধ্যে বিরাগের 

ভাব চিরকাল চলিয়া আসিতেছে । 29) 
ঁ +ঁ ঁ ৫ রগ 

অধিক কি জর্ড মেকলের ন্যায় একজন উদারপ্ররতি বড় 

লোকও ভাঁরতবাঁসীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালীচরিত্রের যে অপ্রক্ষ্ট অপবাদজনক 

বর্ণনা করিয়াছেন, যে বর্ণনা সহত্র সহস্র লোকের ভারতবাসীর 

প্রতি বিদ্বেষভাব উত্তেজিত করিয়| দিয়াছে, তাহীতে সেই সময়ের 

ইঙ্গরেজদিগের মনের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যখন এরূপ 

মনোগত ভাব প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত হইত, তখন উভয়ের 
মধ্যে কখনও সন্ভীব ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেঙে 

ইহাই ব্লা যায় যে, বর্তমান সময়ের শাসক ও শাসিতের মধ্যে 

অনভ্ভাবের যেরূপ তীত্রতা দেখা যায়, প্রাচীন সময়ে সেরূপ ছিল 
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না। তখনকার ইঙ্গরেজদিগের মনে আত্মগ্রাধান্য এবং ভাঁরত- 

বাসীদিগের প্রতি ঘ্বণাজনক তাচ্ছল্যের ভাব প্রকাশ পাইত। 

আশ্চর্যের বিষয় এই, ভা'রতবাসী অপেক্ষা ইউরোপীয়গণই 
অধিকতর বিদ্বেষ (এই বিদ্বেষভাব এখন উভয় জাতির মধ্যে 

বৃদ্ধি পাইতেছে ) দেখাইয়া আসিতেছেন। ধাহার! ভারত- 

বাসীদিগের প্রকৃতি জানেন, তীহাদিগকে স্বীকার করিতে 

হইবে যে, ভারতবাসিগণ স্বভাবতঃই স্লিপ্ধস্বভাব ও কৃতজ্ঞ। 

ইও্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'ন্যায়পর,উদারচেতা 

ইঙ্গরেজের প্রতি ভারতবাসীদিগের অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা” শীর্ষক- 

যুক্ত একটি উৎকষ্ট প্রবন্ধে এবিষয়ে অনেক কথা আছে | উহার 

কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধত হইলঃ__ 

“ভারতবর্ষীয়েরা বিজেতা জাতিকে আসন্তরিক ঘ্বণা করে 

বলিয়া তাহাদের উপর যে অপবাদ দেওয়া হয়, ইঙ্জরেজবিশেষের 

প্রতি ভারতবাসীদিগের অন্ুরাগই তাহার প্রতিবাদ করিতেছে । 

এই অনুরাগ ভারতবাসীদিগের গ্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ। ভারতবর্ষে এমন 

কোন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন ইঙ্গরেজ, সেই স্থানের 

অধিবাসীদিগের উপকার বা অন্ুপকা'র হউক, কোনরূপ কাজ 

করিয়! যান নাই। ভারতবাসীর! যেমন অপকারী ইঙ্গরেজের নাম 

বিস্বত হইতেছে,তেমনই ন্যায়পর বা বদান্য ইঙ্গরেজের নাম প্রবাঁদ- 
বাকের ন্যায় জীবন্তভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে । ইহা ভারত- 

বাসীদিগের অল্প গৌরব বাঁ অল্প শ্লাঘার বিষষ নয়। ভারত- 
বাসীদিগের সরলতা, ক্ষমাশীলতা ও কৃতজ্ঞতার ইহা! একটি চির- 

স্থায়ী প্রমাণ। তীব্র বিদ্বেষভাঁব প্রকাশ কর! ভারতবাসীদিগের 



তে পু 

জাতিগত বিদ্বেষের আতিশযায | ৩৩ 

প্রকৃতি নহে। ভারতবাসীর হৃদয় স্বভাবতই স্সেহগ্রবণ। 

বিজেতাদ্িগের কাহারও প্রতি যখনই স্নেহরস প্রবাহিত হয়, 

তখনই উহা অধিকতর উচ্ছাসপূর্ণ ও অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। 
আমরা কোন উপকারের প্রত্যাশায় প্ররূপ করি না। কিন্তু যে 

অধঃপতিত ও বিজিত জনসাধারণ যে জাতির নিকট হইতে 

এরূপ উপকার পাইয়ীছে, প্রক্কতপ্রস্তাবে তাহাদের অন্ুগ্রহ- 

ভাজন হওয়ার আশাতেই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে । ধাহার 
আমাদের উপকার করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা ধাহারা আমাদের 

অনেক উপকার করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমাদের এমনই 

শ্রদ্ধ। ও প্রীতি যে, যি এ সকল উপকারের সহিত অপকার 

মিশ্রিত না থাঁকিত, তাহা! হইলে ইঙ্গরেজের৷ আমাদের নিকটে 

দেবভাবে পূজিত হইতেন 1” 
আমার বোঁধ হয়,উপরের উদ্ধত অংশে কোন অত্যুক্তি নাই। 

যে সকল ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে বেতন লইয়া আপ- 

নাদের নির্দিষ্ট কর্তব্যকন্ম ব্যতীত ভারতবানীদিগের জন্য আর 

কিছুই করেন নাই, তাহাদের প্রতি অনেক সময়ে ভারত- 
বাসীদিগের কৃতজ্ঞতার উচ্ছ।স দেখিয়া আমি বিস্মৃত হইয়াছি। 
আমি দেখিয়াছি, ভারতবাসীদিগের প্রতি প্রকৃত সমবেদন! দেখা- 

ইলে তৎপরিবর্তে তাহার! শতগুণে সন্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

করিয়। থাকে। ইত্ডিয়ান মিরর হইতে পূর্বে যে প্রস্তাবের কিয়দংশ 

গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাবের অন্য স্থলে লিখিত আছেঃ-- 

' « ই্গরেজ হইলেই যে, ভারতবর্ষীয়েরা তাহাদিগকে ঘ্বণা করে, 

এন্নপ নির্দেশ করা, সত্যের সপ্পূর্ণ বিপরীত। ইহা সম্পূর্ণ মত্য যে, 
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ষে সকল ইউরোপীয় স্থযোগ পাইলেই ভারতবর্ষীয়দিগের গ্রতি 

অবজ্ঞা ও অনাঁদর প্রদর্শন করে, এবং ভারতবর্ষীয়দিগের অবনতি 

ও অপকারসাধনে উদ্যত থাঁকে, ভারতবীয়েরা তাহাদিগকে 

বা করিয়া থাকে। ইহাও সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, ইউরোপীয়- 
দ্রিগের মধ্যে ধাহারা ভারতবাঁসীদিগের উপকারসাধনে তৎপর, 

তাহাদের প্রতি ভারতবাসীদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনীম।” 

যদ্দি উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেভীবের আতিশয্য হইয়া 

থাকে, তাহা হইলে আমি স্পষ্ট বলিতে পারি যে, ভারতের অধি-' 
বাসিগণ তজ্জন্য দায়ী নহে। কালের পরিবর্তনে শাসক সম্প্র- 

দায় যে অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহাতে এ ভাবের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 

সাবেক আমলের লোকদিগের সময়ে ছুই জাতির মধ্যে 

পরম্পর সমবেদনা ছিল ।এখন যে,সেরূপ নাই,তাহ। অস্বীকার কর! 

যায় না। পুর্ধতন ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণ কোন কোন সময়ে আত্ম" 
সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়াও ভারতের অধিবাসীদিগের সহিত 

একভাবে মিশিয়! যাইতেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদের 

অনুরাগ অন্য কোন বিষয়ে বিভক্ত হইয়া! যাইত না । তাহার! 

আপনাদের প্রবাসস্থানকেই শ্বদেশ বলিয়া! জ্ঞান করিতেন। কিন্ত 

এখন সেই অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে । এ সকল রাজপুরুষের 

পরবস্তী পদাধিকারিগণ আপনাদের কর্ম বিরক্তিজনক ও অস্থায়ী 

জানিয়। পর্দা বিদায় লইয়া, ইউরোপে যাইবার সুবিধা খুজেন 

এবং যত শীঘ্র পারেন, কর্ম হইতে অবসর লইয়া থাকেন। অন্ন 

সংখ্যক লোকমাত্র অর্থোপার্জন বা শীকার করিবার জন্য ভারতে 
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ফিরিয়া আসিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। এ ছুই বিষয় ব্যতীত 

ইহাদের আর কোন বিষয়ে ভাবন! থাকে না । কিন্তু নিম়পদের 
কর্মচারীর অধিকাংশই ভারতবর্ষের প্রতি দিন দিন অধিকতর 

বীতরাগ হইয়া উঠিতেছেন। ইঙ্গলগ্ডের প্রতি তাহাদের 
টান দিন দিন বাঁড়িতেছে, ইঙ্গলণ্ডে যাওয়ারও অনেক 
নুবিধ! হইতেছে । সুতরাং ইঙ্গরেজ কর্শচারিগণ আপনাদের 

জন্মভূমি প্রতীচ্য ভূখণ্ড হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষে 
কার্ধ্য করা কষ্টকর মনে করিতেছেন । তীহাদের অধীরতা 

এবং কাধ্য হইতে সম্মানের সহিত অবসর গ্রহণের জন্য 

তাহাদের ব্যগ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে 

অবস্থিতি কর! তাহার! নির্বাসনের ন্যায় ভারিতেছেন এবং 
নির্বাসিত হইয়াই তাঁহারা স্বদেশের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে- 

ছেন। স্বদেশানুরাগ একটি সহজসিদ্ধ সংস্কার, সনেহ নাই। 

কিন্তু উপস্থিত স্থলে উহ। দ্বারাই রৃষ্ণবর্ণ অধীন জাতির গ্রতি 

মমবেদনার জ্রোত নিরুদ্ধ হইতেছে। 
এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় ভারতবর্ষ 

আসিয়া বাস করিতেছেন । ইহাও ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি 

ইউরোপীয়দিগ্সের উদাসীনতাবৃদ্ধির আর একটি কারণ। যখন 
এদেশে ইউরোপ'য়দিগের সংখ্যা অল্প ছিল, ইউরোপায়গণ যখন 

আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া এদেশে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি 
করিতেন, তখন তাহারা আপনাদের অবস্থার অন্থশাসনে বাধ্য 

হইয়। ভারতের স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিশিতেন। এখন যে 
পরিমাণে তাহার! স্বজাতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছেন, সেই 



৩৬ মব ভাঁরত। 

পরিমাণে ধিজাতীয়ের সহিত মিশিতে তাহাদের অনিচ্ছা জগ্মি- 

তেছে। ইহাতে ভারতবীয়দিগের সম্বন্ধে তাহারা অধিকতর 
অনভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন; এই অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত জাতিগত 
বিদ্বেভাবের আতিশয্য হইতেছে । ভারত প্রবাসী ইঙ্গরৈজ. 

সম্প্রদায়ের অতি সক্গীর্ণহৃদয় ব্যক্তিগণ্ও, যে সকল ভীরতবাসীব 

লহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহাদিগকে স্বণা! করেন না, 

কিন্তু ধাহাদিগকে তাহারা জানেন না, ত্াহাঁদিগকেই দ্বণা করিয়া 

থাকেন। ূ 

জাতিগত বিদ্বেষের আরও অনেক কারণ আছে । পিপাহি- 

বুদ্ধের কথ! ম্বতিপথে জাগরূক থাকাতে ইঙ্গরেজ রাঁজপুরুষদিগের 

মন বিকৃত হইয়। গিয়াছে । নূতন নূতন করঘটিত বিষয়ের বন্দোবস্ত 
ও নানাবিধ গুরুতর কার্য্যভারেও তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া 

পড়িয়াছেন পূর্বে রাজপুরুষগণ আপনাদের পদগৌরব-বলে 
ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন, এখন সংবাদপত্রের তীব্র সমা- 

লোচনে তাহা প্রতিহত হইতেছে । হঠাৎ এইরূপ সমালোচনের 
উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য পুর্বে যেসকল রাজপুরুষ স্বেচ্ছাচারী 
ছিলেন,এখন তাহারা ক্ষমতার ন্যুনতা ও কোন কৌন স্থলে তাহা 

দের পূর্বতন ক্ষমত। সভাদমিতির হস্তে ন্যন্ত দেখিয়া বিরক্ত 

হইয়া উঠিয়াছেন। প্রায়ই শুনা যায় যে, পূর্বতন ইঙ্গরেজ রাজ- 
পুরুষগণ ভারতের ভদ্র সম্প্রদায়ের সন্তোষ ও অসন্তোষের দ্রিকে 

যেরূপ লক্ষ্য রাখিতেন, ইদানীস্তন রাজপুরুষগণ সেরূপ রাখেন 

না। বিদ্যালয় ছাঁড়িবার অব্যবহিত পরেই উচ্চপদে ব্রতী হইয়| 
তাহাদিগকে রাজনীতিজ্ঞোচিত 'গুণগরিমা! প্রকাশ করিতে হয়। 
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সেই অপরিণত বয়সে জনসাধারণের বিষয়ে অথবা ভারতের, 

সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। 

এ সময়ে লোকশাসনে বা লোকপরিচালনেও তাঁহারা অসমর্থ 

থাকেন। এ অবস্থায় তাহারা ভারতবাসীদিগের সহিত সঙ্র্ষণে 

আসিলে, আপনাদিগকে উচ্চপদস্থ জ্ঞান করিরা সহজেই তাহা- 
দের প্রতি ঘ্বণার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন 

অপরিণতবয়গ্ঈ মাজিষ্টরেটে সৌজন্য ৬ অদ্যবহারবলে আপনার 
পদ-গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে যথেষ্ট সন্মান প্রাপ্ত হইয়া 

থাকেন। এরূপ স্থলে ভারতবধীধ্বদিগের সইযোগিতায় স্থানীয় 

শাসনকার্ধ্য প্রায়ই সুচারুদ্বপে সম্পন্ন হয় । কিন্তু ইউ- 
রোঁপীয় ও ভারতবর্ষীয়গণ পরম্পর সম্মিলিত হ্ইয়ী, কার্য করি- 
বেন, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সদধীতাবে যেসকল সমিতির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অধিকাংশস্থরে ইউরোপীয় সভাপতির 

অন্ত্যাঞ চীৎকারে ও ভাপ্রদর্শনে ততসমুদয়ের কাধের নানা / 

বিড়ম্বনা! ঘটে। এনূপ হওয়া ছুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে: 

হইবে। যদি কোন ডারতবর্ষীয় সন্ভ্য সাহসের সহিত স্বাধীন- 

ভাবের পরিচয় দেন বা সভাপতির কোন মতের প্রতিবাদ 

করেন তাহা হইলে তিনি অপমান ও তিরঙ্কারের হস্ত হইতে 

রক্ষা পাইরেই আপনাকে সৌভাগ্যান্থিত জ্ঞান করিয়া থাকেন। 

ভারতের ভদ্রলোকের! নীরবে সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। 

তাহারা আপনাদের হৃদয়গত ভাব সভাস্থলে পরিব্যক্ত করেন 

না। কিন্ত পাছে কোন বিভ্রাট ঘটে, এই আশঙ্কায় তাহার! 

ভীত হন। তাহারা আপনাদের মধ্যে এ বিষয়ে. নানা চিন্তা 

করেন এবং আপনাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া বলাবলি করিয়া 



৩৮ নব ভারত । 

খাকেন। ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে,কাহারা দেই 
অবকাশে আমাদের গর্বিত শাসনের প্রতি কোন অংশে শ্রদ্ধ 

প্রকাশ করেন না। ইঙ্গরেজমমাঁজে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি 

প্রায়ই অবজ্ঞা ও অবমাননাস্থচক ভাষা প্রয়োগ করা হয়। যখন 

ইঙ্রেজ রাজপুরুষের মুখ হইতে এঁ ভাষার ভ্রোত বাহির হয়, 

তখনও উহ! কম তীব্র হয়না । ইউরোপীয় পুরুষজাতি অপেক্ষা 

ইউরোপীয় নারীজাতি শীঘ্র জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্তিনী হুইয়। 

পড়েন। এইজন্য ইঙ্গরেজ মহিলাসমাজে “এ সকল বীভৎস 
নেটিব” প্রায় এই বলিয়া! ভারতবাসীদ্িগকে গালি দেওয়া হয়। 

ক্রোধ ব1 ঘ্বণার ভাব ন। থাকিলেও পুরুষের! কত শতবার “নিগর, 

শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে যেন এ শব ছাড়া 

ভারতবাসীদিগের উপযুক্ত নাম আর নাই! ধাহারা অধিকতর 
জ্ঞানসম্পন্ন, তাহার! এরূপ ভাষ! প্রয়োগ না করিলেও উহা'র ভাব 

পরিত্যাগ করিতে পারেন না । ইন্গরেজ রাজপুরুষগণও ভারত- 

প্রবাসী বেসরকারী ইঙ্গরেজসম্প্রদায়ের ন্যায় ভারতবাসীদিগের 

প্রতি বিদ্বেষের অধীন হইয়। পড়িয়াছেন। বেসরকারী ইঙ্গরেজ 

সম্প্রদায়, সহজেই স্থানীয় োকদিগের বিপক্ষতা অবলম্বন করিয়া 

থাকেন। জন্য মিল এ বিষয় বিশদরূপে শিখিয়াছেল * -স্ 

দ্বহুদর্শিতা দ্বারা যাহা সপ্রমাণ হইয়াছে, যদি সেরূপ কোন 

ঘটনা থাকে তাহা! হইলে তাহা এই_যখন কোন দেশ অপরের 
অধীন হয়, তখন সেই পরাজিত দেশে বিজেতাদিগের স্বশ্রেণীর 

যে সকল লৌক অর্থোপার্জন মানসে গমন করে, সর্ব প্রথমে 
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তাহাদিগকে দমনে রাখাই আবশ্যক । তাহারা গবর্ণমেন্টের 

প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া! উঠে । রাজবংশীয় ও বিজেতা 

বলিয়। তাহাদের হৃদয়ে যে অভিমানের আবির্ভাব হয়, তাহাতে 

তাহাদের ক্ষমতাঁর সম্বন্ধে বিলক্ষণ জ্ঞান থাকে, দায়িত্বজ্ঞান কিছুই 

থাকে ন।। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে রাজবর্মচারীরা যথোচিত 

চেষ্টা করিয়াও প্রবলের আক্রমণ হইতে দুর্বলকে রক্ষী করিতে 
পারেন না । যে সকল ইউরোপীয় ভারতে যাইয়া বাঁস করি- 

তেছে,তাহারাই প্রবলদিগের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাশালী । এরূপ 

অবস্থায় চরিত্রগণে সংশোধিত না হইলে মানুষ প্রায়ই কুপথে 

পদার্পণ করে। ইহারাই বিজিত দেশের অধিবাসীদিগকে 

আপনাদের পদধুলিব ন্যায় মনে করিয়া থাকে। এই অধি- 
বাসিগণের কোন অধিকার দ্বারা যদ্দি তাহাদের কোন সামান্য 

স্বার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা তাহাদের কাছে যারপর- 

নাই অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তাহারা যে কোন 
ক্ষমতার অপব্যহার আপনাদের বাণিজ্যের সুবিধাজনক বলিয়া 

মনে করে, তাহা হইতে অধিবাসী্দিগকে রক্ষা করিবার জন্য 

কোন রূপ অনুষ্ঠান হইলে, তাহাদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার 

হইল বলিয়! তারস্থরে চীৎকার করিতে থাঁকে। তাহাদের 

বর্তমান অবস্থায় এ মনোগত ভাব এরূপ স্বভাবসিদ্ধ হইয়া 

পড়িয়াছে যে, শাসন কর্তারা উহাতে কোনরূপ উত্সাহ না 

দেখাইলেও সর্ধদ|ই প ভাবের বিকাশ হয়। গবর্ণমেণ্টের ধ ভাব 

ন1 থাকিলেও, স্বাধীন প্রবাঁসিগণ অপেক্ষা দেওয়ানী ও সৈনিক- 

বিভাগের যে সকল তৃরুণমতি কর্শচারীর উপর গবর্ণমেণ্টের অধি- 
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কতর ক্ষমত| আছে, তাহাদের এরূপ বিদ্বেষভাবও গবর্ণমেন্ট 
চাপিয়া রাখিতে পারেন না” । 

পূর্বে ভারতের সিবিল কর্মবচারীর| ভারতরামীদিগের শ্বত্বসম- 

নে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। ভারত্তবর্ষীয়েরাও মনে করিত যে, 

প্রবাসী ইঞ্করেজদিগের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করি- 
বার জন্য তাহারা সিবিল কর্মৃচারীদিগের উপরেই নির্ভর করিতে 

পারে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যখন “ব্রাক আই ৮ (8190 490 
লইয়৷ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, সমগ্র বেসরকারী ইঙ্জরেজ- 

সম্প্রদায় যখন একনত্রে গ্রথিত হইয়! ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা 

ইঙ্গরেজদিগের দেওয়ানী মোকন্দমার বিচার বন্ধ রাখিতে চেষ্টা 
করিতে থাকে, তখন সিবিল কর্মুচারীরাই অবিচলিতভাঁবে 

থাকিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষ মর্থন করেন। ২৫ বতজর পূর্ষে 

সিবিল কর্মুচারীরাই ভারতবর্ষীয়দিগের অকৃত্রিম বন্ধু ও রক্ষাকর্তা 

হইয়া নীলকরদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এজন্য তাহাদিগকে 

যারপরনাই নিন! ও অপবাদ শহ্য করিতে হইয়াছে। সে সময়ে 

“বেঙ্গল” ক্লব হইতে ইন্সরেজ রাজপুরুষদিগকে নিফাশিত করা 
হইত। যে হেতু রক্লবে নীলকরেরাই অধিক পরিমাণে অবস্থ্িতি 
করিত। ছুই দল ইউরোপীয় একভাবে মিলিত হইয়! আপনাদের 

্বার্থবক্ষার জন্য ভাঁরতবর্ষীয়দিগের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিবে, 

পুর্বে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল নী । ভারতবাসীদিগের 

মধ্যে ইন্করেজী শিক্ষার বিস্তারেই এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে । 
এখন ভারতবাসীর৷ আপনাদের মতামত প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। 
শাসনসংক্রান্ত কার্যোর অধিকতর ভার প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহাদের 
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প্রধান আকাজ্ষ। হইয়! উঠিয়াছে। এজন্য সরকারী কন্মচারী- 
দিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দিতার ভাব 
ব্সরকারী ইঙ্গরেজসম্প্রদায় অপেক্ষাও সরকারী ইঙ্রেজসম্প্র- 
দায়কে তাহাদের অধিকতর বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। এই 
ছুই সম্প্রদায় ভারতবাসীদিগকে আপনাদের সমান অধিকার 

দিতে অনিচ্ছুক। এখন সরকারী ইঙ্গরেজ-সম্প্রদীয়ই 

অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। যেহেতু পূর্বে বাহা 
কেবল তীহাদেরই প্রাপ্য ছিল, এখন ভারতবধীয়েরা 

তাহার অধিকার করিতে চাহিতেছে। যখন ভারতে 

বেসরকারী ইউরোপীয়েরা একদিকে এবং ভারতবর্ধীয়েরা 

মার এক দিকে থাকিত, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ধ্মচারিগণ ভারত - 

বফীয়দিগের স্বার্থ রক্ষার্থ ব্যাপৃত থাকিতেন। এখন সে সমর 
মতীতের অনন্ত শোতে ভাপিয়। গিয়াছে । উহার পরিবর্তে 

সামরা এখন কেবল ভারতবর্ষীয়দিগকে একাকী একদিকে এবং 

নরকারীও বেসরকারী ইঙ্গরেজ সম্প্রদায়দ্বয়কে অপরদিকে 

একমুত্রে একত্র গ্রথিত দেখিতে পাইতেছি। 

ইহ! ইঙ্গরেজী শিক্ষার ফল। এই শিক্ষার ফলে দুই জাতি 
মান হইয়া উঠিতেছে। যতই সমকক্ষত| ঘটিতেছে, তই বিদ্বেষ 
দ্ধি পাইতেছে। ভারতের লোক ইঙ্গরেজের ভাবে যতই পরিপূর্ণ 

য়, ইঙ্গরেজেরাও ততই তাহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। 

গব্ষিয় যাহাই বলা হউক ন1 কেন, বাস্তবিক যে সকল ভারত- 
য়, বিশুদ্ধ ইঙ্গরেজী কথা বলেন, তাহাদের অপেক্ষা, ধাহারা 
বিশুদ্ধ ইঙ্গরেজী বলেন, তাহাদিগকেই ইঙ্গরেজের৷ অধিক 
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পরিমীণে উৎসাহ দিয়া থাকেন । ধাহারা হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের 

বশীভৃত,ইঙ্গরেজের নিকটে ত্তাহারাই উৎসাহিত হন, কিন্তু ধাহারা 
এ সকল কুসংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা তত উত্সাহ 

প্রাপ্ত হন না। সংক্ষেপে, ধাহারা ইঙ্গরেজের আচারব্যবহার 

ও ইঙ্গরেজের চিন্তুশক্তি হইতে বহু অন্তরে অবস্থিত, তাহারা 

যেমন ইঙ্গরেজের প্রিয়, ধাহারা ইঙ্গরেজী শিক্ষা, ইঙ্গরেজের ধারণা 

ও ইঙ্গরেজের চিন্তাশক্তির অধিক নিকটবর্তী, তাহারা তত নহেন। 

ইঙ্গরেজেরা অনুন্নত হিন্দুকে যত তাল বাসেন, দেশহিতৈষী 
উন্নত হিন্দুকে তত ভাল বাসেন না, যেহেতু অনুন্নত হিন্দু 

সম্প্রদায় ইঙ্গরেজেরা সমকক্ষতালাভে কোন চেষ্টা করে না । 

প্র সমকক্ষতা ভারতগ্রবাসী ইঙ্গরেজ, বিশেষ রাজপুরুষদিগের 

মনে অশান্তির হুত্রপাত করিয়াছে । প্রাচ্যতূখণ্ডে বাম করিলে 

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে জাতিগত প্রাধান্য ও অসহিষ্ণুতার 
সঞ্চার হইয়া থাকে । যে সকন.তরুণবয়স্ক ইঙগরেজ ভারতে 

প্রথম পদার্পণ করেন, তাহারা প্রায় সকলেই ভারতবাসীদ্রিগের 

গ্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদের স্বদেশের প্রাচীন 

প্রবাসিগণ ভারবাসীদিগের প্রতি যেরূপ বিরাগের ভাব দেখাইয়া 

থাকে, তাহাতে তাহাদের সদয় হাদয়ে নিরতিশয় কষ্টের সঞ্চার 

হয়। তাহারা প্রথমে ভারতবাসীদিগেব প্রতি কোনরূপ 

বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন না, কিন্তু শেষে কুদৃষ্টান্তের অন্ুশাসনে 
ও অবস্থাবৈগুণ্যে তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়। তাহাদের 

মানসিক ভাবের অধোগতি হইতে থাকে। ক্রমে তাহারা কটুক্তি 
প্রয়োগ করিতে অভ্যাদ করেন। অতি অন্পসংখ্যক 
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ইঙ্গরেজই এই অধোগতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। আমাদের 
স্বদেশীয়গণ যখন তাহাদের অপেক্ষা অন্পসভ্য লোকদিগের 

লহিত মিলিত হন, তখন তাহারা যেরূপ জাতীয় অভিমান 

প্রদর্শন করেন, তাহা! অতি শোচনীয়। আঙ্গ লোসাক্ষণদিগের 

যে নিক্কষ্ট আত্মগরিমার চিহ্ন ইল্গলে পরিষ্ষ উহ, এবং ইউ- 
রোপের অন্যান্য দেশের নীচশ্রেণার ইঙ্গরেজগণ যাহাদ্বার! 

সকলের বিরক্তি উৎপাদন করিয়। থাকে, ভারতে তাহার অধি- 

কতর প্রাবল্য দেখা যায়। ভারতের রাজপুরুষগণও অনুচিত 

তোষামোদ ও নীচ দাসত্ব-প্রিয়তায় এরূপ অবনত হন। আমা- 

দের ভারতীয় প্রজাগণ এই দুর্বলতার পরিপোষণ করে । তাহারা 
আপনাদের দেশের প্রথান্থসারে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগকে 

অত্যক্তিপূর্ণ প্রশংসাবাদে মহীয়ান করিয়া তুলে, এবং তাহাদের 
সমক্ষে যথোচিত নীচতা প্রকাশ করিয়! থাকে । ইঙ্গরেজ রাজ- 

পুকষগণ যদিও ইহাঁতে বাহিরে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তথাপি 
মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া থাকেন। ইহার অন্যথাচরণ 

দেখিলে তীহার! প্রকাশ্যভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেও ক্রি 

করেন না। কোন একটি অন্যায় আদেশ পালন করে নাই 

বলিয়া, একজন সিবিল কর্মচারী একজন সিপাহিকে চাবুক 

মারিয়াছিলেন। আ'র একজনও এরূপ অপরাধে একজন কনষ্ট- 

বলকে স্বহন্তে প্রহার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ দেশের সন্তাস্ত 

ন্যক্তিদিগকেও আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যেহেতু এ 
ম্নকল অন্ত্ান্ত লোক আপনাদের গন্তব্য পথে ইউরোপীয় দেখিয়া 
সম্মানপ্রদর্শন জন্য ঘোড়া হইতে নামেন নাই। কিছুদিন পূর্বে 



৪৪ মব ভারত। 

কোন প্রদেশের লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর, ভারতবর্ধীরের তাহাদের 
উর্ধতন ইঙ্গরেজকন্ম'চারীদিগের সম্মথে কিরূপ পাগড়ী পরিয়া 
আসিবে, তদ্বিষয়ে আদেশ প্রচার করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই, 
চর্দপাছুকাঘটিত আন্দোলনে শত শত বার ইঙ্গরেজ-রাজপুরুষ- 

সমাজ তোপ হইয়াছে ৷ উন্নতশীল সম্প্রদায়ের বালকবৃনদের 

মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার বিকাশ দেখিয়া, ইঙ্গরেজ 

কম্মচারিগণ কত শত বার বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। নেই 
ক্রোধ ও বিরাগপ্রবুক্ত এ সকল জামাপাগডীধারী বালকদিগকে 

অন্যায়রূপে ও হাস্যজনকভাবে অপরাধী করিয়। মাজিষ্ট্রেটের 

বিচারাধীন করা হইয়াছে । ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণ স্বাধীনতার 

গৌরব রক্ষা করিতে যতই তৎপর হউন না৷ কেন, ভারতবফীয়গণ 

পূর্বে তাহাদের গ্রতি যেরূপ অনুচিত সম্মান ও বিনয় দেখাই- 
তেন, তাহার কোন কোনটি উঠিয়া যাওয়াতে তাহাদের মনে 

নিদারুণ ঈর্ধার সঞ্চার হইয়াছে । কিন্তু এখন তাহার! ইঙ্গরেজী 

শিক্ষার ও পাশ্চাত্যভাবের বহুল প্রচারে, বাধ্য হইয়| পরর্ূপ পরি- 

বর্তনের নিকট মন্তক অবনত করিয়াছেন । “যাহারা অনেক 

ইঙ্গরেজ অপেক্ষা পরিশুদ্ধ ইঙ্গরেজী ভাষায় কথাবার্ভী কহে, 

যাহাঁরা মিল, কোমত, মোক্ষমূলর ও মেইনের গ্রন্থ পড়িয়া! থাকে, 
যাহারা গৌরবের সহিত বিচারাসনে উপবেশন করিতেছে, করদ- 
রাজ্যের লক্ষ লক্ষ নৌকের শাদনভার যাহাদের হস্তে সমর্পিত 

রহিয়াছে, যাহদের কার্ধ্যকারিতায় কাপড়ের কল পরিচালিত 

হইতেছে এবং বাঁণিজ্যসংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া 
উঠিতেছে, যাহারা! ইঙ্গরেজীতে সংবাদপত্র চাল্লাইতেছে এবং 



জাতিগত বিদেষের আতিশয্য | 8৫ 

ইউরোপের পণ্ডিতমগলীর সহিত সমকক্ষভাবে চিঠিপত্র লেখা- 
লেখি করিতেছে, তাহাদের সহিত নীচজনোচিত ব্যবহার করা 
মাইতে পারে না *” তাহার স্বাধীনতাবাদী। তাহারা শাসক- 
বর্গের সহিত সমান অধিকারের দাবী করিয়। থাকে। স্বদেশের 
শাসনকার্ষেযর সহিত অধিক পরিমাণে সম্বন্ধ জন্মে ইহাই তাহাদের 
ইচ্ছা। তাহারা পথে কোন ইউরোপীয়কে দেখিলে দেলাম করে 
শা এবং কাহারও সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইলে তাহারা জুতা 
ছাড়িয়া যায় না। তাহাদের এইবসপ ব্যবহারে, জ্ঞাতসারেই হউক 
বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ইউরোপীয়দিগের মনে বড় বিরাগের 
সঞ্চার হইয়াছে । শাসকসম্প্রদায়, এইরূপ ব্যবহার বেয়াদবী 
বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে করিয়া খাকেন। কোন ইঙগরেজ 
সিবিল কর্মচারী এই বলিয়া থাকেন__“ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি 
আমার যেরূপ সদয়ভাৰ আছে, এরূপ আর কাহারও নাই। 
আমি উহাদিগকে ভাল বাসি। জনসাধারণ আমার প্রিয় । উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের লোকদিগকেও আমি তাল বাসিয়া থাকি। কিন্ত 
আমি “বাবু+দিগকে দেখিতে পারি না।” এই কথাতে প্রতিপন্ন 
ইইতেছে যে, অসন্তোষের কারণ অতি সন্থীর্ণ স্থানে সীমীবদ্ধ। 
বাবুগণই ইঙ্গরেজী শিক্ষার ও ইস্গরেজী সভ্যতার ফল। ভারতের 
শক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চাশ1,উচ্চতরধারণার সহিত ভারতের সিবিজ- 
কর্মচারীদিগের কোনরূপ সমবেদনা নাই । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
প্রতি বিদ্বেভাব এখন সকল ইউরোপায়দিগের মধ্যেই সমভাবে 

আমি সম্ভোষ সহকারে আমার ভ্রাতার লিখিত "ভাবরতবষ “” শীর্ষক প্রস্তাৰ 
ইতে এই অংশ উদ্ধীত করিলাম । 



৪৬ নবভারত। 

বিকাশ পাইতেছে। ইলবর্ট বিলের আন্দোলন এই বিদ্বেষভাবের 

পরিস্কট লক্ষণ। বলিতে লজ্জা হয় যে, আমার স্বশ্রেণীর কর্ম 

চারীরাই ইলবর্ট বিলের প্রধান বিপক্ষ হইয়াছিলেন। নীলকর, 

বাণিজ্যবসায়ী এবং আইনব্যবসায়ী ইউরোপী যদিগের ন্যায় জেলার 

মীজিষ্রেট ও জজেরাও সমভাবে উহার বিপক্ষতাঁচরণ করিয়া" 

ছিলেন। 



মূলরক্ষ। ও মিতব্যয়িতা । 

রাজ্যশাসনের ষে প্রণালীতে স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগে এক এক জন 

স্বতন্ধ অধ্যক্ষ থাকেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারত গবর্ণ- 

মেন্টই তাহার একটি পূর্ণ আদর্শ । এই ধর্মাক্রাস্ত অন্যান্য রাজ্য- 

শাসন-গ্রণালীর ন্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের রাঁজপুরুষেরা! আপ- 

নাদের কার্ধযক্ষমতার সীম] বৃদ্ধি দ্বার! স্বীয় অস্তিত্বের প্রয়োজনী- 

য়তা সপ্রমীণ করিয়াখাকেন। রাজকর্মচারীদিগের এইরূপ সকল 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এখন একটি গুরুতর দৌষ হইয়। উঠিয়াছে। 
পূর্বে ভারতের রাজকন্মচারীরা শাসনকাধ্যে বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিতেন। তাহার! অতি সাবধানে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ 

করিতেন এবং বেশী বাড়াবাড়ি না করিয় পূর্বাপর মত সকল 

রক্ষা করিয়। চলিতেই ভাল বাসিতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
শিক্ষার বিস্তার, রাজনৈতিক মতের উন্নতি ও জাতীয় ভাব পরি- 

পুষ্টির যেরূপ অনেক স্থুবিধা ঘটিয়াছে, সেইন্দপ শাসনসংক্রাস্ত 
কার্ধ্যবিভাগের অনেক বৃদ্ধি হওয়াতেও প্রকৃত উন্নতির পথ অব- 

রুদ্ধ হইতেছে। রাজ্যমধ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খল। রক্ষা করা এবং মান্ু- 
ষের সদসৎ প্রবৃত্তির উত্সাহ দেওয়! জ্ঞানী রাজনীতিজ্ঞের কার্য ; 

কিন্তু ভারতে যাহা আবশ্যক তাহা এই-_গবর্ণমেণ্টের যেখানে 

যেটি স্ুসংবদ্ধ বিষয় হওয়া উচিত, সেখানে সেইটি ঘটাইতে 

হইবে। আর অনাবশ্যক কার্ধ্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে এবং ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশের মধ্যে 
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যে গুরুতর পার্থক্য আছে, তাহা বুবিতে হইথে এবং প্রধানত! 

শাসিত জনসাধারণের সঙ্কল্প ও স্বার্থের সহিত যখোচিত সম- 

বেদন| রাখিতে হুইৰে। যদি ভারতের শাঁসকবর্গের এই সকল 
গুণ আছে বনিয়া, স্বীকার কর! যায়, তাহ! হইলে আমাদিগকে 

প্রকৃত উন্নতিতে হতাশ হইতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ 
সকল গুণ এখন বড় দুর্লভ হুইয়া উঠিয়াছে এবং উহাদের স্থলে 
বিদ্বেষ, বিসংবাদের বিকট ভাব স্থান পরিগ্রহ করিতেছে । উন্নতা- 

কাজ্ষ রাজপুরুষেরা অল্প দিনের জন্য এদেশে কার্ধ্য করিতে আসিয়া 

আপনাদের খামখেয়ালীর উপর কাজ করিয়।,প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

উহা! প্রজাসাধারণের মনোমত কি না, তাহার দিকে তাহারা 

কিছুই দৃষ্টি রাখেন না । তরুণবয়ন্ক, চঞ্চলমতি রাজপুকুষেরা গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট যেরূপ অশাস্তিজনক প্রস্তাব করিয়া থাকেন, 

তাহাতে আমার হদয়গত আশঙ্কা আাপনাহইতেই প্রকাশ হইয়া 
গড়ে। আমার বড় আশঙ্কা যে, আমরা উন্নতি ও সংস্কারের ইচ্ছায় 
এরূপ আইন বিধিবদ্ধ ও প্রচালিত করিয়। থাকি যে, তৎসমু- 

দয়ের সুফল অনিশ্চিত। পক্ষান্তরে ততসমুদয় দ্বারা যে, শাস্তির 

ব্যাঘাত এবং সর্্শৈষে অবনতির একশেষ হইবে, তাহ। নিশ্চয় 

আমরা সকল বিষয়েই গোলযোগ ঘটাইতেছি। জনসাধারণ 

পুর্বে আমাদের অভিগ্রায়ের যে নির্ধস্ভাবের প্রশংসা করিত, 
তাহা ইলবর্ট বিলের আন্দোলনে তাহাদের নিকট কানিমায় 
আচ্ছন হইয়। উঠিয়াে। 

যে দেশে উচ্চবংশায় ধনী সম্প্রদায় এখনও শাস্তির মূল ভিত্তি 
প রহিয়াছেন এবং যে দেশে ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় পুকুযান্ুত্রষে 
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অত্যন্তরীণ শাসননীতির পুনর্গঠনের জন্য সেই তিত্তিরক্ষা করিতে 

ছেন,সে দেশের অনুপযোগী কষিসন্বন্ধীয় মতসকল পরীন্ষ। করি! 

দেখিবার জন্য, প্রবন্তিত করাতে সপ্রমাণ হইতেছে ষে, বর্তমান 

অবস্থার পরিজ্ঞানে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই পরীক্ষাকার্ষ্য 

শান্তভাবে বিবাদবিসংবাঁদ ন1 মিটিয়া, বরং উভয় দলের প্রাতি- 

বন্দিত! ও তওপ্রবুক্ত নানা! গোলযোগ উপস্থিত হইতেছ। গ্রজা- 

টম্যধিকারীসংক্রান্ত যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যদিও 
মনেক বিষয়ে ভাল, তথাপি যে দেশে এ আইন প্রচলিত হই- 

ছে, তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা 

য় নাই। বাক্ষালাঁর জমীদাঁর ও রায়তের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, 

চাহাঁ কেবল তূম্বামী ও প্রজাঘটিত সম্বন্ধ নয়। জমীদাঁরের| 
কবল খাজান! আদায় করেন না, এবং প্রজারাঁও কেবল সেই 

থাঁজানা দেয় না। বাঙ্গালার ভূমিসংক্রান্ত গ্রণালীর সামাজিক 

লক্ষণ আয়র্লণু, ইঙ্গলণ্ড বা অন্য কোন দেশের তুল্য নহে। জমী- 
দারও প্রজার মধ্যে রাজী প্রজার সম্বন্ধ রহিয়াছে । বঙ্গের অধি- 

কাঁংশস্থলেই যে, বিবাদ, বিসংবাদ, অত্যাচার ও দারিজ্য রহিয়াছে, 

তাহা কখনই বল! যাইতে পাঁরে না। সত্য বটে, অনেক স্থলে 

ন্যায়ান্গগত স্বত্ব নির্দিষ্ট হয় নাই, বাকী খাঁজানাঁও ঠিক করা হয় 

নাই, এখনকার দাবীও নির্ঘারিত হইয়া উঠে নাই, এবং চাষের, 
জমির পরিমাণও ঠিক জানা যায় নাই, তথাপি জমীদার ও 

প্রজার মধ্যে সাধারণতঃ কোন অসপ্ভাব নাই। সময়ে সময়ে জমী- 

দারপ্রজা-ঘটিত যে সকল গোলযোগ স্থানীয় কর্মচারীদের গোচর 

হয়, সেই সকল গোলযোগ হইতে উক্ত কর্ণচারিগণ যে নঙ্কীর্ণ 
৫ 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাতে তাহাদের বিষম ভ্রম জন্মে। 
গবর্ণমেন্টও তাহাদের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়! বিশ্বাস করেন 

যে, সাধারণের মধ্যে অসভীব বর্তমান রহিয়াছে । ছুই একটি 

গোলযোগেই তাহাদের মন আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সহস্র সহত্র স্থলে 

যে, শাস্তি ও শৃঙ্খল! বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে তাহাদের দৃষ্ট 

পতিত হয় না। যে বর্তমান অবস্থা দেশাচারের অনুমোদিত, 

যাহাতে কাহারও কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না, রাজপুকষেরা 

অন্ুচিতরূপে হস্তার্পণ করাতে তাহা বড় অব্যবস্থিত হইয়া 

উঠিয়াছে। এই সকল রাজকর্মচারী হিতৈষিতার বশবর্তী 

হইলেও আপনাদের কুসংস্কার প্রযুক্ত একটি সম্প্রদায়ের সমস্ত 
লোককে ছুঃস্থভাৰ ও অনিষ্টকারী বলিয়া নির্দেশ করিতে সঙ্কুচিত 
হন না। যে পরিবর্তন পরিণামে অবশ্য ঘটিবে, তাহা যে, 

দেশের অবস্থান্ুসারে আপনাহইতেই হইবে, তাহা তাহারা 
বুঝিতে পারেন না । রাজকন্মচারীরা সময়ে সময়ে অবিজ্ঞের 

ন্যায় এরূপ কার্ধ্য করেন যে, তাহাতে জমীদার ও প্রজার মধ্যে 

গোলযোগের স্ত্রপাত হয়। এই গোলযোগ অযথারূপে একটি 

বৃহৎ ব্যাপার বলিয়া পরিগৃহীত হয়। এই সকল কর্মচারীও 

গবর্ণমেন্টের নিকট যথোচিত উত্সাহ পাইয়া থাকেন। বঙ্গের 

বিভাগে বিভাগে এখন সুখ ও শাস্তি বিরাজ করিতেছে । কিন্ত 

নৃতন আইন প্রচলিত হওয়াতে যে সকল রাজকর্মচারী রাজন্থ 
আদায়ে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদের আবির্ভাবে আর সে স্থখ 
ও শাস্তি থাকিবে ন1। প্রজাদের বিষয়ে, যতদুর কম সম্ভব, হস্তার্পণ 

করাই গবর্ণমেণ্টের' পূর্বতন নীতি ছিল। এখন সেই নীতি 
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পরিবর্তনের চেষ্টা করিলে নানা গোলযোগের উৎপত্তি হইবে, 

বিরোধ ঘটিবে, এবং মোকদমার প্রাছুর্ভাব হইবে। পূর্বে যাহা! 
পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিত ছিল, অভিনব আইন অনুসারে 
তাহা স্থির ও নিশ্চিত হওয়াতে উভয় পক্ষই বিবাদনিম্পত্তির 

জন্য দেওয়ানী আদালতে মোঁকদমা চালাইবে। যদ্দি আমিন ও 

ভূমির বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্মচারিগণ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না 

হইতেন, তাঁহা হইলে কখনই পঁ সকল মোকদমার উৎগন্তি 
হইত না। উপস্থিত বিষয়ে আমাদের হস্তার্পণে উভয় পক্ষে 
যে, কিরূপ অসপ্ভাঁব জন্মিবে, তাহার অতিরঞ্জন সম্ভব নহে। উহা 

হইতে কোনরূপ সুবিধা হউক বা না হউক, অপকার অধিক 

হইবে। আমরা যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছি, তদ্বারা উভয় 
পক্ষের বিরোধৈর মীমাংস1 হউক বা না হউক, নিঃসন্দেহ নৃতন 
তন বিরোধের উৎপত্তি হইবে। যাহার! দূরদর্শিতা ও অভি- 
তাবলে উপস্থিত বিবয়ে অভিমত প্রকাশ করিতে সক্ষম, 

সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাহারা আমীর সহিত 
কমত হইবেন। 

দেশের অর্থনীতি-ঘটিত বিষয়ে গবর্ণমেন্ট অন্যায়রূগে হস্তক্ষেপ 

রয় থাকেন। ফরাসী দেশের ছোট ছোট ক্ৃষিক্ষেত্র ও ইনলগ্ডের 

মন মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে, ভারতবর্ষের কৃষিঘটিত 
বস্থার একটির সহিত আর একটির সেইরূপ পার্থক্য আছে। এই 

পার্থক্য সত্বেও আমরা সমস্ত কষিভূমি,সমস্ত জোত ও সমন্তবন্দো- 

স্তগ্রণালী প্রোকস্তসের শয্যার* মত একপধ্্যায়-তুক্ত করিয়া! 

২ প্বীশ দেশীয় দ্য প্রোকত্তসেরএকথখাঁনা খাটিয়! ছিল। সে পথিক ধরিয়া 
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থাকি। “দখলী্বত্ববান রায়ত,” এবং “তালুকদার” এই ছুইটি 
কথা বঙ্গদেশের অভিনব বনৌবস্তপ্রণালীর মধ্যে ওতপ্রোতিভাবে 

রহিয়াছে । এক প্রদেশের এক অংশে যাহ! প্রয়োজিত হইতে 
পারে, তাহাই যে, সমস্ত প্রদেশের পক্ষে যোগ্য, আইনকর্তাদের 

এইরূপ কল্পনাই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল হইয়াছে। সকল 
বিষয়েই সামঞ্জস্য ঘটিবে, যদি আমরা অন্ধভাবে এই মত পোষণ 

করি, তাহা! হইলে প্রক্কতপ্রস্তাবে নাঁন! গোলযোগ উপস্থিত হইয়া 

থাকে । এইজন্যই গবর্ণমেণ্টের উপস্থিত কার্ষ্য চারিদিকে ঘোর- 
তর অসন্তোষ ও অশান্তির বিস্তার হইতেছে । সহত্র সহস্র বিষয়ে 

গবর্ণমেন্টের সহিত প্রজাদের বিরোধ ঘটিতেছে। রাজস্ববিভাগের 

প্রধান প্রধাঁন কর্ধৃচারীরা কলিকাতার প্রকান্ত পথে হতাশ 
গ্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইতেছেন। ইহাতে পূর্বতন বন্দোবস্ত 

ংশোধন করিতে, করভাঁর কমাইতে এবং যে রাজস্বঘটিত দাবী 

পরিত্যাগ করা উচিত নহে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে হই- 

যাছে। আমি এই স্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি । এ 

বিষয়ে আমার বিশিষ্ট অভিজতা আছে । কয়েক বৎসর ধরিয়। 

চট্টগ্রামের নয়াবাদ বন্দোবস্তসম্বন্ধে অনেক আনৌলন হই- 

য়াছে। এ বিভাগে যেসকল পতিত জমী আবাদ করা হইয়াছে, 

তাহার করনির্ধীরণন্বন্ধে একরূপ রীতি একশত বৎসরের অধিক 

আনিয়া তাহাতে শোয়াইত। খাটিয়ার অপেক্ষা পথিক ছোট হইতে) মে 
তাহাকে টানিয়। বাড়াইয়। বাঁধিয়া! দিত। বড় হইলে, হাত প] কাটিয়া খার্টিয়াৰ 
মত করিম! দিত। গ্রস্থকারের ভাব এই যে, প্রোকত্তম যেমন) ছোট বড় মকল- 

কেই এক খাটি শোয়াইত, গবর্ণমেন্টও তেমন বিভিন্ন প্রকৃতির কৃষিভূমি 
প্রভৃতি একপর্য্যায়ভূক্ত করিয়া থাকেন ।-_অনুবাদক। 
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কাল ধরিয়া একভাবে চলিয়া আসিয়াছে । এই দীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে গবর্ণমেন্ট একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কুত্র 

কুপ্্ ভূখণ্ডের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রণালী এখন 

সম্পূর্ণরূপে উ্টাইয়া! দেওয়া হইয়াছে । যখন আমি এই পরিবর্ড- 

নের প্রতিবাদ করি, তখন, গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যৎ বন্দৌবস্তের সময়ে 

প্রাচীন নিয়মের অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞ|বদ্ধ ছিলেন কিনা, 

তাহ! দেখাইয়া দিতে বলা হয়। আমিসে সময়ে যাহা বলিয়া- 

ছিলাম, এখনও তাহাই বলিতেছি যে, আমি এ বিষয় দেখাইয়া 

দিতে বাধ্য নই। যদি স্বীকার করা যায় যে, এ সকল 

বন্দোবস্ত একই প্রণালীতে হইয়াছে, তাহা হইলে ভবিষ্যতের 

বন্দোবস্ত যে, প্র প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে, তাহ দেখাইবার ভার 

কাহারও উপর থাকে না। শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে পারম্পর্ধ্য রক্ষা 

করা উচিত। যে পূর্ব নিদর্শন এবং আচার ও স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের 

ূর্ববাধিকারীরা মানিয়া গিয়াছেন, কি বর্তমান, কি ভবিষ্যৎ, 

সকল গবর্ণমেন্টেরই তাহ! মানিয়া চলা উচিত। আমাদের 

রাজন্বপ্রণালীর সর্ধদ! যে সকল পরিবর্তনের প্রস্তাব হয়, তাহা 

অত্যন্ত দৌষাবহ | আমরা এ সকল প্রস্তাবের পরীক্ষা করিতে 

গিয়া প্রজাবর্গের মমৃহ অপকার সাধন করিয়া থাকি। “এ সকল 

পরিবর্তনে গ্রজাদিগের অণুমাত্রও ক্ষতি হইবে না, ইহা কি 

কেহ অনুমান করিতে পারেন ? এইরূপ প্রশ্ন লইয়া রাজপুরুষ- 

দিগের ব্যাপৃত থাকা কর্তব্য। কিন্ত আমাদের রাজস্ববিভাগের 

কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করেন, অথবা উহা! আদেশ- 

লিপিসমূহেই নিবদ্ধ করিয়া রাখেন এ দকল আদেশলিপিতে 
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নানা ভারপ্রস্ত কৃষিজীবীরা অধিকতর গোলযোগে গড়িয়া থাকে। 

: এইবগ স্েচ্ছাচারিতামূলক পদ্ধতি অপেক্ষা আর একটি বিষয় 
অধিকতর উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়টি এই-_-এখন 
আমাদের রাজম্ব্মীতিতে এই সংস্কার দাড়াইয়াছে যে, এদেশের 

ভূমি এদেশের অধিবাসীদিগের নহে, উহা! গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি । 
যখন জনপাধারণই গবর্ণমেন্টের অপর নাম, তখন ভূসম্পত্তি 

গবর্ণমেন্টের অধিকারভূক্ত,এরপ বলায় বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। 

কিন্তু যদি অল্পসংখ্যক বিদেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্ট বুঝায়, তাহা 

হইলে আর একরূপ হইয়া উঠে। এই বিদেশিগণ তাহাদের 

ভূদ্পত্তি হইতে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহার তিন ভাগের একভাগ 
আপনাদের কম্মচারীদিগের বেতনম্বরূপ ব্যয় করেন। তাহারা 
এদেশে স্থায়ীরূপে বাদ করেন না, এদেশের অদৃষ্টের সহিতও 
তাহাদের বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। ভারতের যে সকল 
বিভাগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই সকল বিভাগ ব্যতীত 

আর সকল স্থলে আমরা এই নীতি প্রবর্তিত করিয়! প্রজা- 
দিগকে গুরুতর দারিপ্র্গ্রপ্ত করিয়৷ তুলিয়াছি। যে একদল 

বিদেশী লৌক আপনাদিগকে গবর্ণমেণ্ট বলিয়া নির্দেশ করে, 

তাহারাই প্রক্কতগ্রস্তাবে ভারতের তুম্বামী, এই ত্রান্ত মত 
সমর্থন করিয়৷ আমরা তালুকদার হইতে রায়ত পর্য্যন্ত, সকলেরই 
ভূমম্পত্তিগত অধিকার নষ্ট করিয়াছি। আমরা গন্নীসমাজের 
সমস্ত শৃঙ্খলা পর্যমদন্ত করিয়া ফেলিয়াছি। অর্থনীতির যে সকল 

বন্ধনে ভারতের কৃষিজীবিগণ অ+বদ্ধ ছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া 

দিয়াছি। উহার পরিবর্তে বনুব্য়সাধ্য প্রথ। প্রবর্তিত করিয়াছি। 
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আমাদের পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটের অভি সহজ নিয়মে রাজন 
আদায় করিতেন। এ সকল প্রক্রিয়া! রাঁজ্যশাসনের সঙ্গে সঙ্গে 

আপনা হইতেই বিকাঁশ পাইত, এবং উহা! আবহমানকাল 

ধরিয়া নির্ধারিত ছিল । আমর! মোগল কর-সংগ্রহ-কারকদ্দিগের 

কাঠিন্য ও নিষ্ঠরতার অনেক বর্ণন! করি। কিন্ত ্রজাদের স্থানা- 

তরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকাতে এ কাঠিন্য ও নিষ্ঠরতার বেগ 

মন্দীভূত হইত। এতত্্বারা অত্যাচারী জমীদারদিগের উৎ- 
গীড়নও দমনে থাঁকিত। যাহারা করবৃদ্ধিকরণে ও করসংগ্রহে 

নিযুক্ত হইত, তাহাদের স্থার্থচিন্তা, স্বেচ্ছাচারী প্রাচ্য ভূপস্তি- 
দিগের পরস্বলুষ্ঠনের পথ অনেকাংশে নিরুদ্ধ রাখিত। আমর! 
পুর্্বতন বন্দাবস্তের স্থলে যে কঠিন প্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছি, 

তদ্দারা লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইন্গরেজ গবর্ণমেন্টের 

পুরাতন কাগজপত্র এ বিষয়ে, সাক্ষ্য দ্িতেছে* । সকল বিষয়ে 

সম্পূর্ণতা লাভ করিতে গিয়া এবং সকল বিষয় সুঙ্ধানুহুন্মরূপে 

বুঝিতে গিয়া, আমর! কেবল গোলযোগের উৎপত্তি করিয়াছি। 

*ডাক্তর বুকানন্ সাহেবের '্াটিস্টিকাল লার্ধেঃ নামক গ্রন্থের পর্থ 
পরিচ্ছেদের সপ্তম অধ্যায়ে দিনাজপুর জেলার সন্বন্ধে যে বিবরণ আছে;তাছাতে 
এ বিষয়ের ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উহাতে লিবিত আছে:--ছ্থানীয় 
লোকেরা নির্দেশ করে যে, যদিও ধোগল সরকারের কর্শুচারীরা! তাহাদিগকে 
সব্বদ| নিপীড়ন করিত এবং সকল সময়েই তাহাদের উপর যারপরনাই ঘৃণা 
প্রকাশ করিত, তথাপি তাহার! দেলার দায়ে ভূমি বিক্রয় কর1 অপেক্ষ। এসকল 
অত্যাচার তাল বাসে । বর্তমান প্রণালী তাহারা কিছুতেই সহ্য করিতে 
পারে না। এতদ্ব্যতীত পূর্বে তাহাদিগকে অনেক ঘুষ দিতে হইত। তাহারা বলে 
ষে, এখন তাহাদিগকে যাহা! দিতে হয়ঃপুর্বণ উৎকোচ মমেত তাহার অর্ধীংশও 

দিতে হইত ন!।” 
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কেবল বঙ্দেশের অনেক স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত 

হইয়াছে। ইহাতে প্রজাসাধারণ দারিয্র্গ্রস্ত হয় নাই। এনন্য 
ুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন উপায়ের প্রয়োজন হয় নাই। যদি কর- 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে 

কষকগণ ভূমির উন্নতিসাথনে বা চাষ-বাসের সম্প্রসারণে যত্ত 
করে না। এরপ স্থলে নির্ভাবনার কোন কারণ থাকে না। 

জমীর সম্বন্ধে নির্ভীবনাই ধনী ও বুদ্ধিমান লোকদিগকে কৃষি- 

কার্ষেয আক করিয়া থাকে। এখন কৃষকদিগের কেবল কোন- 

রূপে ভরণপোষণ নির্বাহ হয়, অতিরিক্ত কিছুই থাকে না। 

ইহাতে বর্ষে বর্ষে গণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ 

ঘটিয়া নান! কষ্টের সঞ্চায় করিতেছে। 

ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রায় সকল লোকই কৃষিজীবী। 
এন্ধন্য তৃমিসংক্রান্ত সকল কথাই এখানকার লোকের বিশেষ 
মনোযোগের বিষয়। অধিকন্ত ভাল বিষয়ই হউক, বা মন্দ বিষ- 

য়ই হউক, গবর্ণমেন্ট এদেশে যাহা করেন, তাহার ফল স্ুদুরব্যাপী 
হইয়! থাকে। এই পরিবর্তনের যুগে কেবল এই বিষয়েই হস্তার্পণে 
বিরত থাক! অধিকতর প্রয়োজনীয়। এখন শান্তিস্থাপন করা অত্যন্ত 

আবশ্যক হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ যাহাতে আপনাদের 

পরিপুষ্টি ও পরিপালনের জন্য বুনিয়াদী মশ্পরদায়ের উপর মহজে 
নির্ভর করিতে পারে, তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া আমা- 

ব্রিটিশ-শাসনে ভারতীয় প্রজাদিগের কিরূপ অবস্থা! ঘটিয়াছে, কর্ণেল 
অম্ববোর্দ তাহার বিশেষর্ূপে আলোঁচন। করিয়াছেন। তিনি মেজর) ইবান্প- 
বেল সাহেব প্রণীত মেনাপতি ব্রিগ্সের জীবনীতে “ভারতে ভূমির কর'নামে ষে 
অধ্যায় লিখিয়ছেন। তাহাতে এবিষয় উৎকষ্ূপে আলোচিত হইয়াছে। 
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দের কর্তব্য। কৃষকেরা বহুকষ্টে যে ফলসম্পত্তি সংগ্রহ করে, 

তাহা বলপুর্ধক গ্রহণে আমাদের বিরত থাঁকী উচিত, 

এবং বে সকল কন্পনাময় রীতি, সমূহ বিরক্তি ও গোল- 

যোগের উৎপত্তি করে, তাহা প্রচলিত করিতে নিরস্ত থাক 

বিধেয়ছ। 

* আমি আহ্বাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভারত গবর্ণমেপ্টের কৃষি- 
বিভাগের অবস্থ! পুর্বাগেক্ষা অনেক ভাল হৃইরাছে। গবর্ণমেপ্ট এখন আৰু 
কৃষিকার্য্ের নেতান্বর্ূপ হইতে চাঙেন না; শৃঙ্খলার সহিত কৃষিসংক্রান্ত 
বিষয়ের বন্দোবস্ত করাই এখন কৃষিবিভাগেত্ন প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। 
ইহাঁতে কৃষিবিষষে ভারতবাঁয়দিগের বুদ্ধির বিকাশ হইবে। এই বুদ্ধির 
গুণে কেবল বাবহারিক কৃষিকার্যোর উতকধ হইবে না, সারগর্ড আইনও 
বিধিবদ্ধ হইবে | বাঙ্গালায় ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আন যাহাই 
হউক ন1 কেন উহ! অজ্ঞতা ও বিশৃঙ্খলার মহিত তথ্যাহৃসদ্ধানের ফল। যদি 
রাজস্ব ও কৃষিবিভাগ এত দ্বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিত এবং তারত- 
বরধীয় ভদ্রলোকদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া কৃষকদিগের উন্নতিসাধনে তাহাদের 
সমবেদন। উাদ্দীপিত করিয়া! দিত, তাহ! হইলে উহার বৃষ্টি নিরর্ধক হইত না, 

কিন্তু বলা বাছুল্য যে, যখন এ বিভাগ প্রথমে স্থাপিত হয়, তখন উহার উদ্দেশ্য 

উক্তপ্নপ ছিল ন1। 
কৃষিবিভাগের যে সকল কর্মচারীর হস্তে দায়িত্বভার রহিয়।ছে, তাহাদের 

লর্ড রিপনের মন্তব্যলিপির (১৮৮১ অন্ধের ৮ই ডিসেম্বরের) এই 
অংশ কখনও বিশ্ৃত হও! উচিত নহে--“ভারত গবর্ণমে্ট এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিতেছেন ষে, ভারতবর্ষের ষে সম্প্রদায়ে অকপটভাবে কৃষিমংত্রান্ত 

বিষয়ে বিশেষ ঘত্তব প্রকাশ করেন; কৃষিবিভাগ কৃষিকার্য্যের উন্নতিপ্রসঙ্গে 
প্রথমেই তাহাদের সাহাধ্য গ্রহণ করিবেন। কেবল ভারতবাসীদিগের সাহা- 
ধ্যেই প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষিকার্ধেযর উতকধ হইতে পারে। কৃষিকার্য্যের উন্নতির 
বিষয়ে ভারতবধাঁয়দিগের দুরদর্শিতা ও সৃবিধা আছে, ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের 
উহা নাই। পক্ষান্তরে তারতবধাঁযগণ অনেক স্থানে কৃষিকার্য্ের জন্য অনেক 
টাকা খটাইতে পারেন। ই“হাঁর1 কৃষকদিগের আচারব্যবহার জানেন। ভারতের 
কৃষিকার্য্যের বর্তমান প্রণালীর মন্বন্ধে ইহাদের অভিজ্ঞত] আছে। যে নকল স্থানীক্গ 
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কেবল ভূমিসংক্রাস্ত বিষয়েই যে পরিবর্তনশীল নীতি মন্দ, 
আমি তাহা বলিতেছি না, রাজ্যসংক্রাস্ত বিষয়ে রাজপুরুষদিগের 
হস্তক্ষেপের কথা বলিতে গেলে আমি ইহাই বলিব যে, আমার 

মতে কোন বিষয়ই তাড়াতাড়ি না করিয়া ধীরভাবে প্রতীক্ষা করা 
উচিত। স্থানীয় লোকে কোন সদ্ধিষয়ে যতু করিলে তাহা পরি- 
বর্ধন ও পরিরক্ষণ করা, স্থানীয় লোকের এরূপ চেষ্টা পুনজঁবিত 

করা, এই কার্ধ্যপ্রণালীতে গ্ররুতিপুঞ্জের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাঁদন 
করা এবং শেষে যে রাজনীতি দিন দিন দুতর হইয়া স্ায়ী- 
ভাবে থাকিবে, সেই রাজনীতি অবলম্বন করা কর্তব্য । আমার 

| এই কথা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ করা সহজ। কিন্তু গবর্ণ- 

মেন্ট সম্প্রতি যে আত্মশাসন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন,তাহাতে 
উহা বিশেষরপে প্রয়োজিত হইতে পারে। স্থানীয় আত্মশাসন- 
প্রণালী প্রথমে কতিপয় মনোনীত স্থানে প্রবর্তিত করিয়া ক্রমে 
অন্যান্ঠ স্থানে সম্প্রসান্তি করিতে হইবে। কিন্তু সকল স্থলেই 
উহা সম্পূর্ণ বিশ্বস্তভাঁবে ও অসস্কুচিতচিত্তে প্রবর্তিত করা 
উচিত। উহা সকল স্থরে একবারে পূর্ণমান্রায় চাঁলাইলে এবং 
উহার উপর নানাঁূপ বাঁধা চাঁপাইয়া দিলে কখন ফল্গলাভ 
করা যাইবে না। যদি স্থানীয় রাজপুরুষেরা প্রত্যেক বিষয়ে 

কার্ধ্যকারণ ইউরোপাঁর দর্শকদিগের নিকটে যুক্তিবহির্ভত ও বিশ্পনজনক বোধ 
ইয়, তাহা ইহারা ভালরূপে বুঝেন। এইজন্য ইহার! প্রচলি্ ঘটনার কোন 
[াতিক্রম না ধটাইয়া! কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধাঁনে এবং বিদেশীয় ভাবে কৃষি- 
কার্য্যের উন্নতির উপায় অবলম্বন করিলে, যে প্রণালী ও যে ধারণ! বিপর্যান্ত 
ইইন্সা যায়, তাঁহার উচ্ছেদ না করিয়া) দেশীয় অবস্থার উৎকর্ধমাধনে অধিকতর 
সমর্থ ( 
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হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে স্থানীয় আত্মশাসনের পূর্ণবিকাশ 
হওয়| অসম্ভব । এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সাহায্য করা ও 

উৎসাহ দেওয়া উচিত,তদ্বিষয়ে লর্ড রিগন এইরূপ বলিয়াছেনঃ-_ 

« কমিসনরগণ যাহাঁতে ন্যায়পথ অতিক্রম না৷ করিয়া আপনাদের 

মতানুসাঁরে কার্ধ্য করিতে পারেন, তাহাদের আত্মনির্ভরের ভাব 

যাহাতে সম্ৃচিত ন৷ হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট যত্রশীল হইবেন ।” 
স্থানীয় আত্মশীসনের মূলনীতি এইরূপ। ভারতগবর্ণমেণ্টের যে 
সকল ব্যবস্থাপকের যত্বে আত্মশাঁসন-প্রথ|! উদ্ভাবিত হয়, তাহার 

এইরূপে আপনাদের মত পরিব্যন্ত করিয়াছিলেন । যে নীতি 

উহাঁর বিপরীত পথে ধাবমান হয় এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনায় 

বাহিরের লক্ষণ দেখিলেই যাহা উহার স্থাভাবিক ক্ষূর্ডি নট 

করিবার জন্য কল্পিত বলিয়া বোধ হয়, অথচ কোন স্থানীয় 

কার্ধ্ে যে নীতি আপাততঃ উৎসাহ দেয় বলিয়া প্রতীত হয়, সেই 

নীতির যতদুর সম্ভব, অভিসম্পাত করা উচিত । 

ভারতবাসীদিগের স্বাভাবিক শক্তির পরিপুষ্টর জন্য,এখন রাজ- 

পুরুষদিগের অধীনত! হইতে বিমুক্ত থাকা অতি আবশ্যক হইয়। 

উঠিয়াছে। এই বিষয়ে ্পষ্টরূপে যতই বলা হউক না! কেন,কিছুতেই 

তাহ। পর্যাপ্ত হয় না । ইহা! গবর্ণমেণ্টের উচ্চাভিলাষী একাগ্রচিত্, 

পরামর্শনাতাদের একপ দ্বণার্থ যে, ইহার বিষয় উল্লেখ করা 

'অত্যন্ত আবশ্যক । লর্ড এলগিন্ এক দময়ে এ সকল্প পরামর্শ 

দাতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, উহার কেবল গোলযোগ 

বাধাইতেই স্বভাবতঃ তঙ্পর। ইহাঁর সঙ্গে মঙ্গে মিতব্যয়িতার 

প্রতি দৃষ্টি রাথাও আবশ্যক। শাদনবিভাগের রাজপুরুষিগের 
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ষমতাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেই বিভাগে মিতব্যয়িতা| বৃদ্ধি 
করা উচিত। ইপ্গরেজকর্তৃক ভারতশাসনে বড় ব্যয় বাহুল্য 
ঘটে। ইহা একটি প্রধান দোষ। সকল সময়েই, বিশেষ যখন 
ভারতসাত্রাজ্য মহারাণী বিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হইয়াছে, তখন 
হইতেই আয় অপেক্ষা শাসনকার্ধ্যর ব্যয় বাড়িয়াছে। সকল 
সময়েই ভারতের ইঙ্গরজে-রাজের ধনভাগ্ারে অনাটন ঘটে। 
কোনও মময়ে একবতসরের সকল খরচ নিয়মিত বার্ষিক আয় 
দ্বারা নির্বাহ হয় না। ছুই একবার ব্যয়বাদে উদ তত ও খ্ক্ণ- 
হাসের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া! দেখিলে উহা 
পীর্হসের জয়ের ন্যায়* দাতিশয় নিরাশজনক বলিয়া! প্রতীয়- 

ক পীরহস, প্রাচীন গ্রীশের উত্তরপন্চিম ভাগ ইপাইরসের রাজ]। 
ধ্ীঃ পৃঃ ৩২৬ অবে তিনি পিংহামনে আরোহণ করেন। খ্রীঃ পৃঃ ২৮০ অবে 
তাহার জীবনের একটি প্রধান ম্মরণীয় ঘটনা হয়। এ সময়ে রোৌম- 
কেরা ইতাপির অন্তঃপাতী তারেনতাম প্রদেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
উপস্থিত করাতে তারেন্তামবাসীরা গীরহসকে আপমাদের সেনাপতির পদ 
সমর্পণ করে। পীরহদ্ খ্রীঃ পৃঃ ২৮০ অবে ২০,০০* পদাতি, ৩১০০০ অশ্বারোহী, 
২,*০* ধরহুর্ঘারী, ৫০* ফিঙ্গা-পরিচালক এবং «০টি হস্তী লইয়! তারেনতামে 
যাত্রাকরেন। রৌমকদিগের সহিত গীরহসের তুমুল যুদ্ধ বাধে। বহুক্ষণ- 

ব্যাপী সংগ্রামে উভয় পক্ষের সৈনযদল সাতবার অগ্রসর হয়, সাতবারই হটিয়া 
আইসে।» অবশেষে পীরহস,হত্তীর সাহায্যে রোমকদি গের ব্যহ ভেদ করেন। 
পীরহ্স, স্বয়ং কহিয়াছিলেন যে,যদি তিনি এইরূপ আর একবার জয়ী হন। 
তাহা হইন্পে একটিমাত্র সৈন্য লইয়াও ম্বদেশে ফিরিয়] যাইতে গারিবেম না। 
লীরহন, ইহার পর যে সকল যুদ্ধে জয়ী হন, তাহাতেও তাহার বিস্তর ক্ষতি 
হয়। পীরহম যুদ্ধে জয়ী হইলেও, বহুসৈন্য নষ্ট হওয়াতে, শেষে সেই যুদ্ধজয় 
তাহার পক্ষে যেরূপ নিরাশাজনক হৃইয়াছিল, ভারতসাআাজ্যের বায় বাদে 
উদ্বত্তের কথা শুন! গেলেও শেষে ব্যয়বাহরয প্রযুক্ত উদ্ধত্বের কথায় মেইক্ধপ 
হতাশ হইতে হয়।--অনুবাদক | 
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মান হয়। আমাদের রাজস্বসচিবের। অপব্যরী লোকের মত 

কতকগুলি অনাবশ্তক ব্যয়েরও একান্ত আবশ্তকতা দেখাইয়! 
আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্যের কারণ নির্দেশ করিয়া থাঁকেন। এইজন্ঠ 

কখন ছুভিক্ষ, কখন অহিফেন, কখন এক্শ্েরবৃদ্ধি, কখন সৈনিক 

নিবাস নির্মীণের ব্যয়বৃদ্ধি, কখন ঝা যুদ্ধ, এ অনাটনের কারণ 

বলিয়া নির্দেশ করেন। ৯৮৮* অবে স্তার আলি ইডেন্ বলিয়া- 
ছিলেন, “যদি আফগানযুদ্ধে জলের তায় অর্থ ব্যয় না হইত, তাহ! 

হইলে ভারতে বেশ অর্থসচ্ছলতা থাঁকিত। ইহা দেখিয়া আমি 
সপষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, পূর্তকার্ধ্য বন্ধরাখার জন্য ইঙ্গলণ্ডে যে 

আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! সাতিশয় অনিষ্টকর ও অদুর- 
দ্গিতাঁর পরিচাঁ়ক”। ইডেন্ সাহেবের এই কথায় বোধ হয় যে, 

পররাষ্ট্রবিভাগের নীতির গুণে যে অর্থ ব্য হইয়াছে, তাহা! 

যেন দেশের হিসাঁবপত্র হইতে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে 

এবং যেন পূর্তবিভাগের কাঁধ্য অতিব্যয়ের প্রধান কারণ 

নহে। প্রধানতঃ এই কারণে গত ২৫ বৎসরে ভারতের 
থণ ৯০ কোটা হইতে ৯৬২ কোটা ৫০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। 

যদি গরাঁণ্টির টাঁকা ও অন্ঠান্ত বিষয় উহার মধ্যে ধরা হয়, 
তাহাহইলে উহ! ২৪২ কোটা ২৫ লক্ষ টাকা হইবে। ইহা 
সকলেই জানেন যে, কোম্পানির কাগজের দশ ভাগের 

এক ভাগ মাত্র ভারতবাসীদের হাতে আছে) আর নয় ভাগ 

সমস্তই ইঙ্গলগুবামীদের *। ভারতের করদীতাদিগকে 'প্রতি 

* ইতিয়া আফিসে আমাকে দেখান হয় যে, ভারতবধীয়দিগের ২৪, 

৬৪,১০০ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে ।, এই সংখ্যা ঠিক কি না, 

তন্বিষয়ে বড় সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বার্দ যে, উহার অধিকাংশই গবর্ণ- 

ঙ৬ 
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বর উপরোক্ত খণের সুদ স্বরূপ ইঙ্গরেজ উত্তমর্ণকে টাকা 
দিতে হয়। “হোম চাঁজ% বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে যে ১৭ কোটা 

টাকা লওয়া হইয়। থাকে, ও খণের টাকাই তাহার একটা প্রধান 

খরচ। কেবল এই কারণেই ভারতব্র্ষকে এক্শ্চেঞ্জের হুর্বিষহ 

ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র, রেলওয়ে- 

বিস্তার ও খাঁলখনন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়ভার বহন করিতে 

অসমর্থ। ভাঁরতবর্ষকে বাধ্য হইয়া ইঙ্গলও হইতে খণ গ্রহণ 
করিতে হয়, এইরূপে ভারতের খণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

সেই সঙ্গে সঙ্গে সুদের হারও বাড়িয়া উঠ্জিতিছে। ভারতের 

রাজস্বের বহু ব্যয় দেখিয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই কথা! লিখিয়া- 

ছিলেন যে, “ভারতের আধিক অবস্থা উজ্জলতর না হইয়া ঘোরতর 

বিষয় তাঁবেন, তাহারা এবিষয়ে স্তার্ রবর্ট পিলের এই 

উক্তি শ্মরণ করিবেন যে, ইঙ্গলণ্ডর রাজন্বের সহিত ভার- 

তের রাজস্বের মচ্ছলতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে” ভারতের 
ুর্তকার্্যে যেরূপ ব্যায় হয়, তাহাতে সুদ পোষান দুরে 
থাকুক, অনেক স্থলে কাজ চালাইবার ব্যয়ও নির্বাহ হয় 

না। এইরূপ ব্যয়সাধ্য পূর্তকার্ধ্যই ভারতের অসচ্ছলতা- 
বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। যদিও কোন কোন স্বলে 
বিশেষ দক্ষিণাপথে খাল খননান্দি দ্বারা অনেক ফললাভ হই” 

য়াছে, তথাপি এরূপ অনেক স্থলে খালগ্রতৃতি প্রস্তুত হইয়াছে 

মন্টের অনীনস্থ কোর্ট অব্ ওয়ার্ড যে টাকা খাটান, এবং তারতবর্ষাঁয় 
কর্ণচারিগণ আপনাদের স্দাচরণের প্রতিভূম্ঘবূপ যে টাক গচ্ছিত রাখেন, 
মেই টাকা। 
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যে, সেখানে উহার কোন প্রকার প্রয়োজন বা উপযোগিতা 
ছিল না। এসকল খাল ইত্যাদি দ্বারা যে সকল প্রদেশের 
উপকার বা স্থবিধা কিছুই হয় না, খালপ্রভৃতি প্রস্তত করার 
জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার মদ দিবার নিমিত্ত সেই সকল 
প্রদেশের অধিবাসীদ্দিগকে হূর্বহ করভার বহন করিতে হয়। 

যাঁহাদের ভূমি এ সকল খালের জলে পিক্ত হইয়াছে, উহা তাহা- 
দের পক্ষে একটি অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে । দুতিক্ষের 
লময়ে রেলওয়ের দ্বারা যেরপ স্থৃবিধ! হইয়া থাকে, তাহাতেই 
ভারতে রেলওয়ে বিস্তার কর! অনেক পরিমাণেন্তায়-সঙ্গত বলিয়। 

বোধ হয়; কিন্ত কেবল আধিক অবস্থার বিষয় ধরিলে উহা! এরূপ 

ব্যয়সাধ্য যে, এদেশে উহ! লাভের বিষয় হইতে পারে না । অধিক- 
তর উর্ধর ও সম্পত্তিশীলী ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া যে সকল পুরীতন 
লাইন গিয়াছে এবং যাহাদ্বারা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্যপ্রধান নগ- 
রের সহিত সমুদ্রের উপকূলের সংযোগ হইয়াছে, তাহীতেও 

কখন কখন সামান্য লাভ হয়। ছুতিক্ষ বা যুদ্ধের সময়েই কেবল 

খী সকল রেলওয়ের অনেক লাভ হইয়া থাকে । রেলওয়ে দ্বারা 

কোন কোন স্থানের জলনির্ণমের পথরোধ হওয়াতে অধিবাদী- 

দিগের স্বাস্থযহানি হইয়াছে । যে দমকল নৃতন লাইন প্রন্তত 

হইতেছে,বা প্রস্তুত হইবার কথ। হইতেছে, স্থানীয় কর্মচারীরাই 

সেই সকল অভিনব লাইন প্রস্তুত করার পক্ষে মত দিয়! থাঁকেন, 

যেহেতু রেলওয়ে বিস্তার হইলে তাহাদের নির্জনপ্রবাস দুর হয়। 
ইঞ্জিনিয়ারগণও রেলওয়েবিস্তারে অনুমোদন করেন, যেহেতু 

উহাতে তাহাদের কার্ধ্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়। যে সকল লোক 
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তাহারা প্রবঞ্চিত হন। কারণ গবর্ণমেপ্ট প্রতিভূ না হইলে 
এবং অন্ঠান্ট অধিকার নাঁ পাঁইলে তীহারা এই কাঁজে টাক। 

থাঁটান না। এইরূপ পরীক্ষাসহ কার্যে নিশ্চয়ই ফললাভ হইবে, 

ফাহাদের এই দু বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার! গবর্ণমেন্টের সাহীষ্য 
ব্যতিরেকে কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। এইবরূপেই এই সকল 

স্থানে লাঁভালীভের পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায়। রেলওয়ে দ্বারা 

দেশের সম্পত্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে, ইহা রেলওয়েনিম্ীণের 
যথোপযুক্ত কারণ নহে; এনমকল বিষয় অপরাপর লোকের হস্তে 

সমর্পণ করা ভাঁল। এসকল বিষয়ে টাকা লাগাইবার ধাহাদের 

ইচ্ছাআছে, তীহাঁদের যদি ভবিষ্যতে ফললাঁত হইবে, এরূপ 

বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বভারও তাহাদের 

গ্রহণ করা উচিত। ছৃতিক্ষ নিবারণ জন্য যাহা. আবগ্তক, তাহা 

ব্যতীত অন্ঠান্ত স্থানে রেলওয়ে বিস্তার করা গবর্ণমেণ্টের উচিত 

নহে। 

অন্যান্তি ব্যয়ের সম্বন্ধে অপরাঁপর লোকে যাহা কহিয়াছেন 

তাহার পুনকল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে অতিরিক্ত সৈনিক ব্যয় 

এক্ষণে প্রায় ২০০ কোটা টাকা! হইয়াছে এবং যাহা এএকদেশ * 

ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে ব্যয়বাহুল্যে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে,» 
তাহার সম্বন্ধে কোন কথ! বলার প্রয়োজন নাই। দেওয়ানী 

বিভাগে যে উত্তরোত্তর ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, আমি তৎপ্রসঙ্গেও 

কোন কথা বলার প্রয়োজন দেখি না । ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত 
হইবে যে, শাঁসনসংক্রাস্ত সকল বিভাগেই ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে। 

' এই অনর্থক ব্যয় সংকুলানের জন্য নূতন নূতন কর প্রবন্তিত 

সম্ভবতঃ জর্মণসাসত্রাজ্য ।--অনুবাদক। 
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হইতেছে । তরী কর দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। প্রস্কারা 
উহার ভার বহন করিতে সমর্থনয়। সিপাহিযুদ্ধের পর হইতে 

আমর! কেবল নূতন নৃতন কর আবিষ্কার করিতেছি। এখন দেশ 

শাস্তির জন্ত লালায়িত হইয়াছে, কিন্তু আমর! রাজস্বঘটিত 

অশীস্তি অব্যাহত রাখিতে জিদ করিতেছি । ইহীর সমান্তরাল 

ঘটনা অন্ত কোন দেশে মন্তবে না । “কলিকাত! রিবিউ” নামক 

সাময়িক পত্রে একজন লেখক সম্প্রতি লিখিয়াছেন,”১০ বৎসরের 

মধ্যে ৬ প্রকার ্টাম্প আইন হইয়াছে। প্রথমটিতে যাহা কিছু 

অসম্পূর্তা ছিল, দ্বিতয়টি তাহ! সারিয়া স্ুরিয়া লইয়াছে; 

তৃতীয়টি, প্রথম ও দ্বিতীটি উভয়কেই রদ করিয়াছে, চতুর্ধটি দ্বারা 
তৃতীয়ের অর্দংশ, পঞ্চমটি দ্বারা তৃতীয়ের অপর অর্ধাংশ রদ 
করা হইয়াছে, আবার ষষ্ঠটি, চতুর্থটিকে বাঁতিল করিয়া ফেলি- 

যাছে। ৫*.বৎসর ধরিয়া ফে প্রাচীন আইন অনুসারে কার্ধ্য 

হইতেছিল, তাহার ব্ষিয় ন! জানিয়া শুনিয়া এইবূপে ৬টি 

আইন করা হইয়াছে। আয়করেন্ নির্দারণপ্রণালী পবাঁর 

পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রতিপরিবর্তনে আযনির্ধীরণপ্রদন্গে লোক- 

দিগকে নূতন নূতন গেলযোগে ফেলা হই রাছে। কর- 

স্থাপনে অসখখ্য সুবিধার জন্যই মিউনিসিপাল আইন 

্রস্তত কর! হইয়াছে । ঠিক হউক, বা নাই হউক, অনেকে মনে 

করিয়া থাকেন যে, স্থানীয় কর স্থাপন করিয়া গব্র্ণমেন্ট 

বাঙ্গালার একটি অন্তরান্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাঘাতকতার 

কার্য করিয়াছেন। ভূমির পুনর্বন্দোবন্ত, জরীপ ও অবিরত 

খাজানা৷ বৃদ্ধি,তূমির খাজানা অল্পহারে হইয়াছে বলিয়। পুনঃ পুনঃ 

'অন্ুন্ধান করা, সরাদরির প্রণাঁলীতে গবর্ণমেন্টে্ দাবী 
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আদার করা, বিক্রয়ের কাঠি, ওয়াঁরেণ্ট এবং সাঁটিফিকেট 
এই সকল বিষয় এখন পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা ও অধিক- 
তর দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। প্রজার! উদরান্ের জস্ঠ 

লালায়িত হইয়াছে আমরা তাহাদের পরিতৃপ্ঠির জন্ত নৃতন 
নৃতন আইন রাশীকৃত করিয়া দিতেছি। ব্যবস্থাগ্স্থ সকল 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের এই ব্যবস্থাগ্রন্থ বিস্ব- 

য়ের বিষয় না হইয়া সনেহ ও অবিশ্বাসের ব্ষিয় হইয়া! উঠি- 
য়াছে। এখন আমাদের অভিপ্রায়ের সাধুতা প্রতিপন্ন করা 

বৃথা । প্রজার! কুফল দেখিয়া আমাদের অভি প্রায় অসৎ ভাবি- 

তেছে। “অনেক বৎসর ধরিয়া! নিরন্তর করভার বৃদ্ধি হওয়াতে 

ইউরোগীয় ও ভাঁরতবর্ষীয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অসস্তোষের 

সঞ্চার হইয়াছে; আমার বিশ্বাস যে, এই ভাব স্থারী হইলে 

রাঁজ্যের বড় বিপদ ঘটিবে। এ অসন্তোষের প্রবলতা! অতি- 

রঞ্জিত নহে ।” লাগদনাম নগরে সমর ক্লদিয়সের বৃক্ত তাঁর* 

নার লর্ড মেওর এই বাক্য পিস্তলের ফলকে খোদিত করিয়া 

কাঁতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সিমলার ব্যবস্থাপক সভার 
গৃহে রাখা উচিত। সভ্য গবর্ণমেন্টের উপর যে, কিন্বুৎ পরি- 

মাণে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, তাহা বলায় কোন ফল নাই। 
একজন প্রদিদ্ধ লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের মতে, গবর্ণমেন্ট নিন্দার 

নহেন বরং উহা প্পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গবর্ণমেন্ট, 

* রোমের সম্রাট্ রুদিয়ন্ গল দেশের অধিবাসীন্দিগকে সেনেট মহা- 
সভার প্রবেশাধিকার দেওয়ার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই 
বক্তৃতা ব্রোন্জ ধাতুর ফলকে খোদিত হইয়! লাগ দনাম (ফ্রান্সের অন্তঃপাতী 
বর্তমান লায়ঙ্গ নগর) নগরে ছিল। ১৫২৮ অবে এ ফলক লায়ন্স নগরে 
'গা ওয়া ঘায়।--অনুবাদক। 
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একথাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রীসঙ্গিক। প্রকৃত কথ! এই যে, 
আমাদের উপর গ্রজাসাধারণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
আপনাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন বলিয়া ভারতবাসীর' 
গবর্ণমেণ্টের উপর দোষার্পণ ফরিতে সষ্কুচিত হয় না। করদাতারা 
“ইহার পর আর কিদিতে হইবে? কেন দিব? কোথা হইতে 
দিব %” এই সকল প্রশ্ন যে জিজ্ঞীসা করে, তাহা অসঙ্গত নহে। 
এই সকল প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পাইলে তাঁহারা যে করসংগ্রীহক- 
দিগের উপর সন্দিহান হইয়া! থাকে, তাহ! কি বিচিত্র? 

ভারত গবর্ণমেপ্ট এখন নিত্য নৃতন কর আবিষ্কার করিবার 
জন্ট মন্তিফ আলোড়িত করিতেছেন। তীহাঁদের সমস্ত আত্ধ 

নিঃশষিত হইয়! গিয়াছে। তাঁহারা সামান্ঠ অপব্যয়ী লোকের 

স্তায় খণ করিয়া আপাততঃ আয়ব্যয়ের সামপ্তস্ত রক্ষা করিতে- 

ছেন। ভারতের আধিক অবস্থা এতই অনিশ্চিত যে, রাজস্ব- 
সচিবকেও স্বীকার করিতে হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের আঁবশ্তক ব্যয় 

নির্ধাহের জন্ত কত আয় হওয়! প্রয়োজন, তাহা তিনি ঠিক 

করিতে পারেন না। এখন কর বুদ্ধি কর! অসম্ভব, ব্যয়সংক্ষেপ 

ব্যতীত উপায়াস্তর নাই। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত রাজন্বনীতি এখন 

কেবল “ব্যয়সংক্ষেপ” এই কথাটির মধ্যেই নিহিত বাঁখা উচিত 
হইতেছে । প্রতি বৎসর আয়ব্যয়ের হিসাবের সঙ্গে ব্যয়সংক্ষেপের 

বিজ্ঞাপন বাহির করা হয়, কিন্তু উহার প্রতি এরূপ ওদাসীন্ত 

দেখান হয় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যয়সংক্ষেপ হয় না। এ পর্য্যস্ত 

সিমলাস্থিত গব্্ণমেণ্টের নিকট ব্যয়সংক্ষেপের যে মকল প্রস্তাব 

হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও অধিকতর মৌলিক 
প্রস্তাব আবশ্ক হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় সামান্ত কর্মচারীর 
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পদ কমাইলে বা উঠাইয়া দিলে কিংবা! গবর্ণমেন্টের কার্যালয়ে 

সম্তাদরে অপরৃষ্ট কাগজকলম প্রভৃতি যৌগাইলে, অথবা সমস্ত 
অনাবশ্ঠক পূর্ত কাঁধ্য বন্ধ রাঁখিলে বা যে নিয়তর বিচাঁরবিভাগে 

পূর্বে মিবিল কর্ণচারীদিগের পুত্র ও ভ্রাতপুত্রেরা নিয়োজিত 
হইতেন, সেই বিভাগে কতিপয় ভারতবাদীকে নিযুক্ত করিলে 
উপস্থিত সঙ্কট দূর হইবে না । আমাদের সমস্ত নীতির আমূল 

পরিবর্তন করা উচিত। কত ক্ষুদ্র বিষয় কমাইতে হইবে, আত্মীয়- 

স্বজনগ্রীতি ও ন্যায়বর্িতৃত কার্য উঠাইর়া দিতে হইবে, কেবল 
এরূপ করিলে চলিবে না । গব্র্ণমেণ্টে র সমস্ত কাঁ্য্যই অভিনব' 

প্রণীলীতে অন্পব্যঘ়ে নির্বাহ করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 

ইঙ্গরেজ কর্মচারী রাখিতে অনেক ব্যয় হয়, তাহাদের বেতন 

অত্যন্ত অধিক। তাহারা ইউরোপীয় সভ্যতার যে সুফল এদেশে 
প্রবেশিত করিতেছেন, এদেশের অধিবাপীদিগের এমন অর্থ- 

গতি নাই যে, তাহা ভোগ করে। ইঙ্গলঙ্ের কৃষকের! যেমন 

ঘোঁড়দৌড়ের ঘোড়ার দ্বারা অথবা! ভারতের রাতের! যেমন 
হাতীর দ্বারা চাধ করিতে অক্ষম, সেইরূপ ভারতবর্ষও বিদেশীর- 

কর্তৃক শাসিত হওয়ার এবং স্থুবিস্তুত রেলওয়ে, বৃহৎ বৃহৎ 

সৈনিক নিবাঁদ ও অন্যান্ রাজকীয় কার্য্যালয়ের প্রাসাদ নির্ধা- 

নের ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ। ইউরোপীয়দিগের পরিবর্তে ভীর- 

তের অধিবাপীদ্বারা ভারতের শীদনকার্ধ্য নির্বাহ করাই 
ব্যয়সংক্ষেপের একমাত্র উপায় । যদি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে 

মিতব্যয়িতাঁর দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা! হইলে এদেশের 
অভ্যন্তরীণ শাঁসনকার্য্ের ভার এতদ্দেশীয়দিগের হস্তে অধিক 

পরিমাণে দেওয়। এবাস্ত কর্তব্য । 
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ইউরোপীয় কর্মচারীদিগের পরিবর্তে ভাঁরতবর্ধীয়দিগকে 
ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত করা অভ্যন্তরীণ শীসনকার্ধ্যসংস্কারের মূল 

শৃত্র। ভারতের শিক্ষিত অধিবাঁসিগণ এখন এই দিকেই আপ- 

নাদের সমস্ত চেষ্টা বিনিয়োগ করিয়াছেন। তাহাদের ন্যায়- 

সঙ্গত আশা কিয়ৎ পরিমাণে পৃবণ করিতে গেলে তাঁহাদের এই' 
প্রার্থন৷ পূর্ণ করা উচিত। ইহাই এক্ষণে গবর্ণমেন্টের সর্বপ্রথম 
এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর কাঁধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 

খরচপত্র কম হয়, এজন্য একাধ্য আঁবশ্তক। খরচ 

'কম হওয়া ব্যতীত অস্তান্ত গুরুতর কারণেও উহী আবশ্তক। 

আমি আমার স্বদেশীয়গণের রাঁজাশাসনক্ষমতাঁর নিন্দা করি 

না। লর্ড লীটন যেমন বলিয়াছেন, আমিও সেইরূপ বলিতে 

পারি, “আমি নিজের দূরদশিতাবলে যাহ! জানিয়াছি এবং 

নিজের চক্ষে যাহ! দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, 

পৃথিবীর অন্য কোন সম্প্রদায় কৌন কাঁলে, কৌন সমাজে ইহা! 

অপেক্ষা অধিকতর উপকার করে নাই ।” আমি অনেক দেখি- 

যাছি, আমাঁর পূর্ববর্তী কর্মচারী ও সহযোগীবর্গের কার্ধের 
সংত্রবে সতত আসিয়াছি, তাঁহাঁতে আমি বলিতে পারি যে, 

তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ মাজিষ্টেটদিগের একাগ্রতা, সাধৃতা অকপ- 
টতা৷ এবং কার্ধ্য করিবার জন্য উৎসাহ ও ব্যগ্রতার সম্বন্ধে কেহই 

সন্দিহান হইতে পাঁরে নাঁ। ভারতবর্ষীয়দিগের যতই বুদ্ধিবল 
বা সংপিক্ষা থাকুক ন! কেন, তাহারা যে, ইঙ্গরেজ রাজকর্ণচারী- 
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দিগেঁর গ্ঠায় আপনাঁদের দেশের শীসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতে 

পারিবেন, তাহ! আমার বৌধ হয় না) এব্ষিঘে কেহ অন্ারূপ 

নী বুঝেন, তাহাই বাঞ্ধনীয়। আমি যতদূর জানি, তাহাতে 
ভারতব্্ষীয়ের! ইঙ্গরেজের সমকক্ষ হওয়ার দাঁবী করেন না। বিদে- 

শের গবর্ণমেণ্ট-_বিদেশীয় শাননপ্রণালীতে ইঙ্গরেজ রাজপুরু- 

যেরা এরূপ অসুবিধা ভোগ করেন যে) তাহারা ভালরূপে কার্ধ্য 

করিলেও তন্বারা ক্ষতির পূরণ হয় না। সিবিল কর্মচারীর! 
যখন অতি তরুণবয়স্ক, দেশের ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকেন, তখনই 
তাহাদের হস্তে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সমপিত হয়; এ ক্ষমত! 

এত অধিক যে, উহার সহিত পৃথিবীর অন্ত কোন সভ্য গবর্ণ 
মেণ্টের রূপ কর্মচারীদিগের ক্ষমতার তুলনা হয় না। সাঁধা- 

রণ মতে পরিচালিত না হওয়াতে এবং সাধারণ রাজকার্ষ্যে 

অনূরদর্শী থাকাতে তাহারা অনুচিত কাঠিন্ের পরিচয় দিয়া 

থাকেন। তীহাদের দোষ অনেক স্থলে যৌব্নসুলভ দোষ। 

পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ ব্যতীত কেবল ভাঁরতবর্ষেই কেন অপরি- 

ণৃত-বয়স্ক ব্যক্তিগণ বিচার ও শীদন-বিভীগের গুরুতর কার্ষ্য 

করিবেন, তাহার কারণ দেখা যায় না। এ বিষয় বিবেচনা 

করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পরিণতব্যস্ক অভিজ্ঞ ভাঁরতবাসী- 

দিগকে & দমকল পদে নিয়োগ করিলে ভাঁল হয় *। পরিণত- 

* এখন অতি অল্পবয়ন্ক তারতবধীয়দিগের হস্তে মাগ্জিষ্েটের ক্ষমতা 

দেওয়। হয়; ইহা! আমাদের বর্তমীন শীসনপ্রগালীর একটি গুরুতর দোষ। 

ভারতবর্ষের জলবামূর বিষয় বিবেচনা! করিয়া তরুণবরস্ক ইঙ্গরেজদিগকে 

এদেশে পাঠান আবগ্তক হইতে পারে; কিন্তু ভারতবধী'য়্দিগকে কেন ২১ 

বা ২২ বৎসরে মাজিষ্রেটে করা হয়, তাহার কোন কারণ নাই, তথাপি সচরাচন্ন 

এরপই করা হইয়! থাকে । ২৫ বৎসরের অধিক, বয়দ হইলে কোন ভারতত- 
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ব্যস্ক ভারতবাসীরা অপরিণত-বয়স্ক ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা অল্প 

বেতনে কার্য করিতে পারেন। তাহাদের দেশের ভাষা ও 

আচারব্যবহারে অভিজ্ঞত! থাকাঁহেতু অন্তান্ত বিষয়ে বিস্তর 

সুবিধা আছে। ভারতবাদীদিগকে আপনাদের শরীর বলাঁধান 

করিবার জন্ত দীর্ঘ কালের অবকাঁশ লইয়া ইউরোপে যাইতে 

হয় ন!। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিদেশীয় স্বার্থ 
ও রীতিনীতি লইয়! সর্বদা জাঁলাতন হন, ভারতবাসীদ্দিগকে 

সেরূপ হইতে হয় না। ভাঁরতবসীরা জনসাধারণের প্রকৃতি 

ও ব্যবহার ভালরূপে জানেন । ইউরোপীয় রাঁজকর্মমচারীদিগের 

যতই গুণ থাকুক না কেন, উহা! এই সকল স্থৃবিধা অপেক্ষা কখনও 

অধিক হইবে না *। ভারতবর্ষীয়ের! যে, তাহাদের স্বদ্দেশীয়- 

বানী ডেপুটা ব| সহকারী মাজিষ্টরেট হইতে পারিবে না, এরূপ একটি নিয়ম 
আছে। ভারতগবর্ণমেন্ট এ অংশে দিবিলমর্বিসের দৃষ্টান্তে অন্ধ হইয়া 
থাকেন।. এ সরবিন যে, বিদেশীয় লোক-ঘটিত এবং যখন বিদেশী লোকের 

সহিত উহার সংশ্রব না থাকে, তখন উহার দোষ অনুকরণ ন। করিয়া সংস্করণ 

করা যে, উচিত, গবর্ণমেন্ট তাহ! ভুলিয়। যান। 
« “যে শামনগ্রণালীতে রাজকর্শচারীদিগকে অপরিণতবয়নে গুরুতর 

কার্ধ্যে নিযুক্ত করা৷ হয়, তাহা অপেক্ষা মন্দ শাদনপ্রণালী আর নাই। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া কার্যা করাহেতু যখন এ মকল কর্মচারী বিচক্ষণ ও আপনা- 
দের কার্ষেয উপযুক্ত হন, তখন ডাহাদিগকে নরাইয়া অন্য নূতন লোক তাহা" 
দের স্থলে নিযুক্ত করা হয়। এই নব নিয়োজিত নবীন কর্মচারী পূর্ব প্রক্রিয়া- 
নুদারে নান। ত্রমপ্রমাদের পর যখন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন, তখন তাহাকে 

আরার কোন অপরিজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্বব কার্ধ্যক্ষেত্রে আনিয়া ফেলা হয়। যাহা- 
দের অর্থে তাহার! জ্ঞান লাভ করেন, তাহাদের কোন উপকারে আইসেন না। 

রাজকর্মনচারীদিগের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ও তাহাদের অল্প বয়স লইয়। গবর্ণ- 
(সন্টের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়া আসিতেছে । তারুতবর্ষে বাঁস 
কাঁরতে আমাদের সামর্থা নাই, ভারতের একজন দূরদর্শী ও আমাদের জুহৎ 
রাজনীতিজ্ঞের মতে ইহাই আমাদের শাসনকার্ষোর বিরুদ্ধে অনুষ্লজ্বনীয় 
আপতি। 



৭২. নব ভারত | 

দিগের বিচারকার্য্যে অধিকতর পাঁরদশীঁ, তাহা কেহই অস্বী- 
কার করিবেন না। দ্বারকানাথ মিত্রের প্রগাঁ় বিদ্যাবুদ্ধি ও 

উদর নীতি প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, ভাঁরতবর্ধীয়ের| বিচার- 

পতির অতি গুরুতর কার্য সম্পাঁদনে সমর্থ। দ্বারকাঁনাথ মিত্র 

অনেক বৎসর বাঙ্গালার হাইকোর্টে বিচারাপনে উপবিষ্ট ছিলেন । 

তাহার পূর্ব ও পরবর্তী শিক্ষিত ভারতবাদী এরূপ কার্য্য 
নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত উহা! সম্পন্ন করিয়াছেন। তীহাঁদের 
নামও উল্লেখ করা' যাইতে পারে। নিয়তন বিচাঁরবিভাগের 

কার্য্যে কেবল তারতবর্ষীয়গণই নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাহারা 
যে সততা ও দক্ষতার সহিত আপনাদের কার্য নির্ধাহ করি- 

তেছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়! যায়; ভূতপূর্বব লর্ড 

চান্সেলর সেলবোর্ণ অপেক্ষা কেহই এসন্বন্ধে যোগ্যতর বিচারক 
নহেন। লর্ড সেলবোর্ণ একদা পালিয়ামেন্টে বলিয়াছিলেন*- 

“আমি অনেক বৎসর ধরিয়া প্রিবিকৌন্সিলে ভারতবর্ষের 

মৌকদমায় কৌন্লির কার্ধ্য করিয়াছি। এসময়ে যে সকল 

ষ্য।র সলার জঙ্গের মতে আমাদের বিরুদ্ধে এই একটি অপবাদ আছে-_ 
«এ দেশ আমাদের পূর্বববত্তঁ অধিগতিগণের একবারে বিদেশ স্বরূপ 
ছিল ন|। ডাহার। এদেশে বাম করিতেন এবং এদেশের প্রজাদের সহিত মিশি- 
তেন। এজন্য ততটা দোষ লক্ষিত হইত না। আমাদের অনেক গুগ থাকাতেও 

আমরা এরূপ করিতে পারি না। আমাদের শীসন প্রণ।লীর বিরুদ্ধে যত 

আপত্তি আছে, স্তার জলার জঙ্গ; ইহাই প্রধান বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন ।” 
(0:986 [00190 87869008০01 00৮92010606) 0. 79 )-ডাক্কর কন্গ্রিব 

সাহেবের ভারতবর্ষ নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। এপুত্তক ১৮৫৭ অবে 
প্রকাশিত ও ১৮৭২ অন্দে পুনরমুদ্রিত হয়। 

+* ১৮৮৩ অবের ১০ই এপ্রেলের টাইমূস্ নামক সংবাদপত্রে এই বক্তৃতা 
য়ে ভাবে প্রকাশিত হয়, মূলগ্রন্থে তদনুরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। 
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রুতর মৌকদমা উপস্থিত হইয়াছে তৎসমুদায়ের সহিত আর্মাঁর 
ধত্রঘ ছিল। ভারতবর্ষীয় বিচাঁরকেরা কিরূপে দেওয়ানী 

কদ্দমার বিচার করেন, তাহা জানিবাঁর আমার বিস্তর 

বিধা ঘটিয়াছিল। আমি অপস্কুচিতচিত্তে বলিতেছি যে, তুল- 
য় সমালোচন! করিলে ভারতবর্ষীয় বিচারকদিগের রায় সকল 

ইঙ্গরেজ বিচারকদিগের রাঁয় অপেক্ষা অনেক ভাল। আমি 

জানি প্রিবিকৌন্সিলের বিচাঁরপতিরাঁও তৎকাঁলে প্র মতাবলক্বী 

ছিলেন। ইঙ্গরেজ বিচাঁরকেরা বিশেষ সাবধানে আপনাদের কর্তব্য 

কাঁ্যের সমাধান করিয়া থাকেন। ইহাঁদের বিরুদ্ধে কেহ কোন 

কথা বলিলে আমার ক্ষোভ জন্মিবে; তথাপি আমি পুনর্বার 

অসম্কুচিত চিত্তে বলিতেছি যে, সাধুতায়, অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানগরি- 

মায়, বিচারবুদ্ধির গভীর তায় ও উভয় পক্ষের সন্তোষজনক সিদ্ধী- 

স্তের গুণে, ভারতবর্ষীয়ের! ইঙ্গরেজ বিচারকদিগের সমকক্ষ 1” 

কি উচ্চ, কি নিয়, সকল বিভাগেই ভাঁরতবর্ষীয় বিচারকের 
যে, দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাহা সকলেই স্বীকার 

করেন। আমি যে মতের সমর্থন করিতেছি, তাহ! পূর্েই 
অনুমোদিত হইয়াছে। তথাপি যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে মাঁজি- 

স্রেটে ও কলেক্টর অথবা সিবিল জজের পদে নিয়োগ করি- 

বাঁর প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে তুমুল কোলাহল 
উপস্থিত হইবে । যখন ভারতবর্ষীয়দিগকে জজিয়তি দেওয়ার 
প্রস্তাব হয়, তখন এ প্রস্তাবের মূলে বোধ হয় এই নিগুঢ় ভাব- 
ছিল যে, বিচারকের কার্য্যে কেবল মানসিক গুণেরই , পরিচয় ' 

দিতে হয়) ভারতবর্ধীয়দিগের মধ্যে এ গুণের বিকাশ দেখা 
যায়। পক্ষান্তরে মাঁজিষ্রেটের কার্য্ে মানসিক গুণ ব্যতীত 



প্ঠ শব তারত। 

একাগ্রতা, ক্ষিপ্রকাঁরিতা, স্থির বুদ্ধি, আত্মনির্ভর, সংযোজন ও 

সংগঠনশক্তি, লৌকদিগকে চাঁলাইবার ক্ষমতা প্রভৃতি আব- 

শ্তক করে। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে এখনও ী সকল গুণের পূর্ণ 
বিকাশ হয় নাই ; এজন্যই বৌধ হয় ভারতবর্ষীয়দিগকে এই সকল 
কার্ধ্যে নিযুক্ত না করিয়া কেবল ইঙ্গরেজদিগকে নিযুক্ত করা 
হট থাকে । ধাহার! বর্তমান প্রণাঁলীর সংস্কারের বিরোধী, 

তাঁহারা এইরপ যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। তীহারা মনে করেন, 

ভারতবর্ষীয়েরা কোন জেলার শাঁসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতে 

অযোগ্য । সকল ইঙ্গরেজই বিপদের সময় শীস্তভাব ও দূরদশিতা'র 
পরিচয় দিয়া থাকেন । পক্ষীন্তরে কোন তাঁরতবর্ষীয় এইরূপ গুণের 

পরিচয় দিতে পারেন না। সুতরাং কেবল ইঙ্গরেজের হস্তেই 

এই সকল গুরুতর ভার সমর্পণ কর! উচিত ; এইরূপ মনে করা 

তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক ) অযথোচিত আত্মগরিমায় আমা- 
দের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভাঁরতবর্ষীয়েরা কেবল আমলাগিরি 

করিতে সমর্থ। তাহারা কখন একটি জেলার ভার লইতে সক্ষম 

নয়। যদি কোন জেলার বাধ্য করিতে হয়, তাহা হইলে 

তাহাদিগকে ইঙ্গরেজ কর্মচারীর তত্বাবধানে রাখা ভাল। 
কিন্তু সত্য কথা৷ বলিতে কি, ভারতবর্ষীয়েরাই আমাদের রাজ্য- 

শাঁষনপ্রণালীর মেরুদণ্ড স্বরূপ । ভারতবর্ষীয় অধীনম্থ কর্ম 

চারীদিথের হস্তেই মকল কার্য্যের ভার থাকে । গুরুতর কার্য্যের 

তার সর্বদা! তাহাদিগকেই বহন করিতে হয় এবং যখন কৌন 

অকর্মপ্য ইউরোগীয়ের হস্তে (যেমন সচরাচর হইয়া থাকে ) 
কোন জেলার ভার থাকে, তখন তাহার অধীনস্থ ডেপুটা 
ও কেরাণীদিগকে সমস্ত কাধধ্যই করিতে হয়। 
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যদিও কিয়ং কালের জন্য শাঁদনকার্য্যের কিছু ব্যাঘাত 
উপস্থিত হয়, তাহাহইলেও ভারতবর্ষীয়দ্রিগকে শাঁসন-বিভাগে 

নিযুক্ত করিয়া উৎসাহ দেওয়া উচিত। লর্ড রিপন তীহার 
আত্মশাসন-প্রণালীর সমর্থন স্থলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই 
প্রণালী রাজনৈতিক শিক্ষার টপায়স্বরূপ হইবে *। বাস্তবিক 

যদি আমাদের পরিণামে একটি স্বাধীন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা 

করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে প্রক্কৃতিবর্গকে শাদনবিভাগের 
প্রত্যেক কাঁধ্যের সহিত পরিচিত করাইয়! আত্মাবলম্বন ও 

আত্মনির্ভরের ভাব উদ্দীপ্ত করা৷ আমাদের উচিত। 

স্থলে ইহাঁও বলা যাইতে পারে যে, মাজিষ্ট্রেটের কার্ধ্য 

অপেক্ষা জজের কার্য শ্রেষ্ঠ, এজন্য ভারতবর্ষীয়দিগকে জজিয়তি 

* ভারত গবর্ণমেন্ট ১৮৮২ অবের মে মাসে যে মনস্তবাদিপি প্রকাশ 
করেন, তাহার ৫ম পাঁবায় লিখিত আছেঃ “আত্মশীদন প্রণালীর বিস্তার 
করিবার দমর্থনস্থলে এবং এ প্রণালী অনুসারে স্থাশীয় কার্ধ্ নির্বাহ করি- 
বার বন্দোবস্তকাঁলে তিনি (লর্ড রিপন) বর্লিয়াছেন যে, জেলার রাজকর্- 
চাঁরীদিগের হস্তে এই সকল কার্ধা ভার থাকিলে যেরূপ সম্পন্ন হইত, প্রথমে 
তাহ। অপেক্ষা যে ভাল হইবে, ইহা তাহার বিশ্বীন নাই। শাসনপ্রণালীর 
উন্নতিসাধন জন্য এই প্রণালী উদ্ভাবিত বা অনুমোদিত হয় নাই। ইহ! 

হইতে গ্রকৃতিবর্গের রাজনৈতিক শিক্ষা হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই প্রণালীব 
প্রবর্তনা হয়। মন্ত্রিনভাধিষ্টিত গবর্ণরজেনেরলের বিশ্বান যে, কোন 
বিনেষ স্থলের শাস্নসন্বন্ধে সেই স্থানের লোকের যে পরিমাণে জ্ঞান ও 
ঘনোযষোগ আছে, তাহা কার্ষে প্রয়োজিত হইলে তাহার উন্নতি হইবে। 
কিন্তু প্রথমে কাধ্য করিতে গেলে এত দোষ বা এত প্রমাদ ঘটিবে যে, ইহার 
কার্ধাকারিতার বিষয়ে হতাশ হইতে হইবে এবং কোন কোন স্থলে উহ ছার! 
আত্মশাসনপ্রণালীর মূলেও দোষ স্পর্শ হইবে |” 

এই মন্তব্য অনেকে কেবল মানগিক উত্তেজনা ও অনুচিত অলঙ্কা রপূর্ণ 

বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্ত আমার বিবেচনায় ইহা! গভীর রাজ- 
নীতিজ্কের উক্তি । . 
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দিবার পূর্বে মাঁজিষ্টেটের কার্ষ্য নিযুক্ত করা আবশ্তক। প্রথমতঃ 

কিছুদিনের জন্য তত্বাব্ধারণের ভার এবং ছানি ও আপিল প্রভৃতি 

আমাদের হস্তে যে রাঁখা উচিত, তাহা আমি স্বীকার করি। 

কিন্তু তাহা ব্লিয়! যে, তাহাদের হস্তে শীসনকার্য্যের ভার দিব 

না, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে আমরা যে বর্তমধন 

পরিবর্তনের যুগ প্রবর্তিত করিয়াছি, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে 

শাঁসনব্ভাগে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। তাহারা যতদিন 

অপেক্ষাকৃত গুরুতর কা্ধ্য সম্পাদনে সমর্থ ন! হয়, ততদিন 

তাহাদিগকে প্ররূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি ভাঁরতের 

কাঁধ্য হইতে ক্রমে অবসর লইতৈ আমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা 

হইলে ভারতবর্ধীয়দিগকে বিচাঁরবিভাগে নিয়োগ করা অপেক্ষা 

রীতিমত শাসনবিভাগে নিয়োগ করাই ভাল। বিচারবিভাঁগে 

নিয়োজিত হইলে তাহাদের হস্তেই আপিল ও পুনবিচারের 

ক্ষমতা থাকা উচিত। 

কেবল বিষয়বুদ্ধিতে যদ্দি গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন, 

তাহাহইলেও ভারতবর্ষীয়দিগকে শীদনবিভাগে নিযুক্ত করা 

কর্তব্য। বর্তমান শাসনপ্রণালীতে এই ব্যতিক্রম দেখা যায় 

যে, শাঁসকমন্প্রদায়ের ' লোকেরা শাসন-বিভাগের কার্য্য 

নির্বাহ করেন; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয়েরা বিচারাঁসনে উপবিষ্ট 

হইয়া সেই সকল কার্য্যে দৌষাদোষের মীমাংসা করিয়া 

থাঁকেন। ইহাঁতে অনেক সময়ে তীহাঁদিগকে এসকল কার্য্যের 

বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। এজন্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 

প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যদিও এই প্রণালীতে 

ফল ভাল হয়, তথাপি ইহা৷ ইঙ্গরেজ রাঁজকর্মচাঁরী ও ভারত- 
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বর্ধের সংবাদপত্রের মধ্যে বিরোধি ঘটাইবার যে, একটি কারণ, 

তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইউরোপীয়- 

দিগের স্থলে ভাঁরতবর্ধীয়দিগকে শাপনকার্য্যে নিযুক্ত করা যে, 

কতদূর সঙ্গত, তাহ! এতদ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যান । ইহাতে 
ভাঁরতবর্ধীয় সংবাঁদপত্রপমূহকে ইউরোগীরদিগের পরিবর্তে 
তাহাদের স্বদেশীর়গণেরই কাঁ্যের খুটিনাটি ধরিবার. সুবিধা 
করিয়া দেওয়! হয়। 

ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বেচ্ছাগ্রবৃন্ত সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ 

কর! উচিত কিনাঁ, তদ্বিধরে সম্প্রতি কলিকাতায় একখানি ক্ষুদ্র 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াঁছে। এ পুস্তকে উপস্থিত বিষয়ের দোৌষ- 

গুণ গ্রন্দররূপে বিচার করা হইঘাছে। এবিষয়ে গ্রন্থকারের 

সহিত আমাঁর মতবিরোধ নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £- 

“ভারতবর্ষীয়গণ রুচি, স্বার্থ, মানসিক গুগ ও উন্নতির ইচ্ছাঁতে 

অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপমশ্প্রদায়ে বিভক্ত হইরাছে ; ঘখন এই 

সকল সম্প্রদায়ের লোকের হস্তে গুরুতর রাঁজকার্যের ভার মম- 

পিঁত হয়, তখনই সাশ্প্রদায়িক ভাব ও প্রতিদ্বন্দিতা পূর্ণমাত্রায 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাজনৈতিক ভাবে দেখিলে ভবিষ্য- 
কালে ভারতের ইঙ্গরেজদিগকে এই সকল বিচ্ছিন্ন ও প্রতিদন্দী 
সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তিতী গ্রহণ করিতে হইবে। ইঙ্গন্নেজেরা 

তাহাদের প্রকৃতিপিদ্ধ গুণে এই ভার গ্রহণের সম্পূর্ন যোগ্য। 

ধাহার! শাসনবিভাঁগে নিরোজিত ভাঁরতব্্ষীয়দিগের সংজৰে 

আসিয়াছেন, তাহারাই দেখিয়াছেন যে, কত শত সময়ে ভিন্ন 
ভিন্ন দলের বিরোধস্থলে একজন ইঙ্গরেজের মত আগ্রহের সহিত 

গৃহীত হইয়াছে এবং তীহারা থে মত দিয়াছেন, সেই মতান্থুদারে 
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বিরোধীদিগকে কার্য করিতে হইয়াছে। যদি ভারতবাদীরা 

ক্রমে অধিক পরিমাণে স্বদেশের শাদনকাধ্যে নিয়োজিত হয়, 

তাহা হইলে যে তীত্র সমালোচনা! এখন কেবল ইউরোপীয় 

সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া হইতেছে, তাহা ভারতবাঁসীরা আপনা- 

দের পরম্পরকে লক্ষ্য করিরা করিবে। এইরপে ভিন্ন ভিন্ন 

স্বার্থে বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর কঠোর সমালোচনা 

হইলে যদি উহ ভালভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে 

সাধারণে আপনাদের সাধারণ দেশের উপর অন্বরাগবিশিষ্ট 

হইয়া উঠিবে। 

সুশিক্ষিত ভাঁরতবাঁসীদিগকে দমনে রাখ, তাহাদের প্রতি 

অবিশ্বাস স্থাপন কর, তাহাদিগকে দেখিতে দাও যে,__ভাব্রতবর্ষ 

ভারতবানীদিগের জন্য, ভারতবানীকে রাজ্যশীননকার্্য শিক্ষিত 

করা, ভারতবর্ষের শীসনকার্ধ্য নির্বাহের নিমিত্ত,_এই সকল 

কথা কেবল কথামাত্র, তাহা। হইলে তাহারা সকলই হতাঁশে ও 

ইউরোপীরদিগের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবে এক সাধারণ সুত্রে 

সম্মিলিত হইয়া একটি সশস্ত্র সৈনিক শ্রেণীর ন্যায় পরম্পর ঘন- 

সনগিবিষ্ট হইয়া উঠিবে। ইহা অপেক্ষা নির্বদ্িপূর্ণ রাজনীতি 
আঁর কি সম্ভবে? কিন্তু ভারতবাসীদের উচ্চাভিলাষের দ্বার 

উদ্ঘাটিতকর, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সকলের 
মধ্যেই প্রতিযোগিতা, আঁপনাপন দলের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা ও 

সাম্প্রদীঘ্বিক সংঘর্ষ দেখিতে পাইবে। এইগুপি মন্দ হইলেও 

সমাজের শাস্তির জন্য গ্রয়োজনীয় বিষয়। এরূপ হইলে ঘন- 

সন্নিবিষ্ট সৈনিক শ্রেণীর পরিবর্তে সকলেই গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট 

কর্ম গ্রহণের জন্য পরস্পরের প্রতিদন্দী হইয়া উঠিবে। 
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তখন তুমি সমগ্র জাতির মধ্যস্থ হইয়া! সকলের মধ্যে বৃত্তিবিত" 

রণের কর্তা হইয়া উঠিবে।” 

আমাঁর বিবেচনায় এই সকল সাঁরগর্ভ উক্তি ভাঁরতবর্ষীয়- 

দ্িগকে বিচার ও শাঁসনব্ভাগের নিয়োগের পক্ষে সহজবুদ্ধি- 

জাত অখগুনীয় যুক্তি । ব্যয়সংক্ষেপেব হেতুতে এরূপ করা আব- 

শ্তক। ভাঁরতবাসীদিগের স্তারসঙ্গত স্বাভাবিক উচ্চাভিলাষের 

পরিপূর্ণ জন্য শ্রীরূপ করা আবন্তক। এতদ্যতীত শীদন- 

প্রণালী স্থশৃঙ্খল বা! স্ব্যবস্থিত করিবার জন্ত সহজজ্ঞানেও এরন্নপ 

কর আবশ্তক। 

যে কোন বূপেই হউক, বর্তমান সমন্ধে ভারতবর্ষের সিবিল- 

সরবিদ্ যেরূপে সংগঠিত হইনাছে, তাহাতে উহার বিলোপ 

দশা ঘটিবে। স্বদেশের গৌরবস্থানীর অনেকেই এই. সর্বিসের 

অন্তনিবিষ্ট হইয়াছেন। এই কার্যের বলে বিশ্বীমের পাত্র ও 

ক্ষমতার পাত্র হওয়া যায়, গুরুতর্ শক্তি ও দারিত্বের পরিচালনা 

করা যায়, ভাল অথবা মন্দ করিবার অধিকার জন্মে। সাধা- 

রণ মানবের মধ্যে সমস্ত জীবিত কালেও এইবূপ ক্ষমতা ও 

অধিকার জন্মে না। আমাদের পূর্ববর্তী শাসনকর্তারা বিশেষ 

নর্ড কর্ণওয়ালিন্ অতি সমীচীনতার সহিত এই সরবিদ্ সংগ- 

ঠিত করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস্ই বোঁধ হয় উহা! বর্তমান 

অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বে বিভাগে অধিবাপীর 

খ্যা দশ লক্ষ হইতে ত্রিশলক্ষ, যাহার পরিমাণ ছুই হাজার 

হইতে দশ হাজার বর্গমাইল সেই বিভাগের কর্তৃত্ব একজনের 

উপর সমর্পিত হয়; তিনিই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হন, সকল 

বিভাগের কার্য্য তিনিই পর্য্যবেক্ষণ ও পর্যযালোচন করেন। 



৮০ নব ভারত। 

সিবিলপীর্জন, গুলিস স্্পরিন্টেণ্ডে্ট, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিচাঁর, 

শাসনকারধ্য ও রাজন্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত অনেকগুলি সহকারী 

ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কেবল তীহার আদেশে সৈনিক-জনোচিত 

শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হন। তিনি গবর্ণমেন্টের হস্ত ও চক্ষু 

স্বরূপ। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি কীর্য্যদক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্ন মতির 

উপরেই ব্হসংখ্য লোকের সুখ নির্ভর করে। ইহা নিশ্চ- 

য়ই একটি তেজস্ষিতামম্পন্ন ও গুণবহুল শাদনপ্রণালী এবং ইহা 

প্রবর্তকদিগের সংগঠনক্ষমতার একটি স্মরণস্তস্তভ। কিন্তু এই 

শাঁদনকার্য্যের এইরূপ গঠনপ্রণালী কেবল বিদেশীদিগের 

গবর্ণমেন্টের এবং বিদেশী ও যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীরই 

যোগ্য । যে শাসনপ্রণালী জনসাধারণের মনোরগ্রক ও জাতীয় 

বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের উপর 

এইরূপ শীদনকার্যের ভার না দিরা প্রজাপাধারণের প্রতি- 

নিধিদিগের উপরেই উহী সমর্পণ কর। উচিত। সমাজের যে সকল 

প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি কায নির্ধাহ কারবার যোগ্য, তাহা- 

দিগকে নিযুক্ত করার যত প্রয়োজন, ইঙ্গরেজী প্রথা অন্গুদারে 

সাধারণ মত দ্বারা নির্বাচন করিবার প্রণালীর এক্ষণে তত 

প্রয়োজন নাই। লর্ড রিপন যে স্থানীয় আত্মশাসনপ্রথ! প্রব 

ভিত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সকল অভাবের পূরণ হইবে না। 

উহা! নির্বাচনপ্রণালীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় সমা- 

জের অমম্পূর্ণতীয় উহ দুধিত হইবে এবং যে সকল লোক দ্বারা 

স্থানীয় কাঁ্য সাধিত হয়, তাঁহাদের অল্পবুদ্ধিতেও এ গ্রণালীর 
অপব্যবহার ঘটিবে। যেরূপ সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত এ 

প্রণালী প্রবর্তিত হইবে, সেইরূপ সতর্কতা ও বিব্চেনার উপ- 
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রই উহার কার্যকারিতা নির্ভর করিবে। কিন্তু এইরূপ দোষ 
থাকিলেও স্থানীয় লোক দ্বারা স্থানীয় কার্ধ্য চাঁলাইবাঁর প্রথা 
নিশ্চয়ই স্তায়ান্থমোদিত। এ সকল স্থানীয় লৌক মাজিষ্টেট 
প্রভৃতি রাজকন্ম্রচারী অপেক্ষা শীসনপ্রণালীর মূল স্থত্রে যতই 
অনভিজ্ঞ হউন না কেন, ফলের সহিত তীহাদের "অধিকতর 
নিকট সম্বন্ধ থাকাতে অনেক উপকারের সন্তাবনা আঁছে। 

এরূপ হইলে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাঁপীদিগের মধ্য হইতে 

শাসনকা্ধ্য নির্বাহের জন্ত লৌক নির্দারিত হইবে। এক্ষণে 
যে, সর্বদা পবিবর্তন ও স্থানন্তরিতকরণপ্রথ! বর্তমান শানন- 

গ্রণালীর সর্ধনাঁশ করিতেছে, তাহা থাঁকিবে না। যে সকল 

কার্যের জন্ত এক্ষণে আমাদিগকে ইউরোপ হইতে বিদেশী 

লোক এবং দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগকে 

আনিতে হয়, সেই সকল স্থানীয় কার্যে স্থানীয় লোক নিযুক্ত 

করিলে, অল্প ব্যয়ে অধিক ফল ফলিবে। 

আত্মশান-গ্রণালী অনুসারে কাঁ্ধ্য নির্বাহ করিতে ভাঁরত- 

বাঁপীদিগের শ্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা আছে। বহুশত বৎসরের 

অরাজকতা ও অত্যাচার এ ক্ষমতা! নির্মূল করিতে পারে নাই। 

ভারতের পল্লীগ্রীমবাদিগণ আপনাদের ভূম্বামীর অধীনে একটি 
ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সমাজে সম্মিলিত ছিল। কর্মমচাঁরিগণ পুরুষান্থ- 

ক্রমে আপনাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিত। অধিকাংশ 

লোক কোন কর্মচারীকে অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলে সেই 

বংশের আর এক ব্যক্তি সেই কার্যে নিয়োজিত হইত। ইঙ্গ- 

রেজ-শাঁসনে গ্রামের মণ্ডলের ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে, গ্রামের 

গোমস্তা ও পাটোয়ারির দায়িত্ব অন্তর্ধান করিয়াছে এবং পঞ্চায়- 



উহ্ নব তো বত । 

তের অধিকার ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছেঁ। স্থানীয় আত্ম- 
শাসন ও স্থানীয় মধ্যস্থপ্রথার পরিবর্তে বহুব্য়সাধ্য শাসন- 

প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বতন প্রথা এখন আর সম্পূর্ণরূপে 
পর্বের স্তায় পুনঃ গ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তাঁরত- 

বাঁমীদিগের পরম্পরাগত শাসনপ্রণালীর সহিত আধুনিক সত্য- 
তাঁর সামগ্রন্ত রক্ষাই লর্ড রিপনের প্রবর্তিত স্থানীয় আত্ম- 

শাঁসনপ্রণালীর উদ্দেশ্ত। এই শীঁসনপ্রণাললী যেস্ানে প্রতিষ্ঠিত 

হইবে, দেই স্থানের লোক দ্বারাই উহা পরিচাঁপিত হইবে। 
এতত্ারা ব্যবসায়ী, শিল্পী, মহাজন এবং স্বদেশের কৃষিজীবিগণ 

একতাস্ছত্রে সম্বন্ধ ও জাতীয় জীবনে সপ্ভীবিত হইয়া উঠিবে। 
স্বাধীনত! ও আত্মশাসন-প্রণালীর পূর্ণ বিকাশে ইন্গলণ্ডের 

রাজনৈতিক বিধি সকল যেমন দৃ়ীভূত হইয়াছে, সেইরূপ আমা- 

দের আশা আছে যে, স্থানীয় আত্মশীদন-প্রণালীতে ভারতের 

রাজনৈতিক বিধি সকলও দৃঢ়তর হইবে। আমরা সমগ্র 
সামাজ্যে প্রতিনিধিশাসন-প্রণালীর বীজ রোপন করিয়াছি । 

এক্ষণে উহ! পরিবর্ধন করিতে হইবে, কিন্তু কেবল স্থানীয় আত্ম- 

শীদন-প্রণালীর পোষকত! করিলেই চলিবেনা, যেমন জ্ঞানের 

বিস্তার হইতেছে, তেমনই প্রদেশের লেফটেনেণ্ট 'গবর্ণর এবং 

গবর্ণরজেনেরলের মন্ত্রীসভীতেও প্রতিনিধিপ্রণালী প্রবর্তিত 

করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থাপক সভা যে ভাবে সংগঠিত 

হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভারতবাদীদগের সম্পাদিত সংবাদপত্রে 

আন্দোলন হইতেছে। আমার বিশ্বীম, যেপর্্ত্ত উহার সম্পূর্ণ 

সাস্কার না হয়, সেপর্য্যস্ত সংবাদপত্র সকল এ আন্দোলনে বিরত 

থাকিবে না। এখনকার ব্যবস্থাপক সভা! যে, গ্রহদনত্বরূপ হইয়া 
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উঠিয়াছে, তাহা বলিলে বোধ হয়, অতাক্তি হয়না । ব্যবস্থাপক- 
সভায় সরকারী কর্মচারীদিগের আধিপত্যপ্রযুক্ত কেবল যে, 

স্বাধীন লোকের স্বাধীন ভাবে কাধ্যকরার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, 

তাহা নহে, ত্র সকল কর্মচারী গব্র্ণমেণ্টের অধীনে থাকাতে 
আপনারাও স্বাধীনভাবে নিজের মতানুসারে কার্ধ্য করিতে 

পারেন না। এখন ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল ভারতবর্ষীয় সভ্য 

আছেন, তাহারা ক্রীড়া পুত্তলের ন্যায় অবস্থিতি করেন কোন 

এক জন ডেপুটী মাজিস্ট্রেটে কখন লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের যাহা 
বাঞ্চনীয় নয়, সেইরূপ পরামর্শ দিতে পারেন না; যেহেতু তিনি 
এই লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট হইতেই বর্শা পাইয়াছেন 

এবং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাও এই লেফ টেনেণ্ট' গবর্ণরের 

হস্তে স্তন্ত রহিয়াছে । ধনশালী ও ক্ষমতাঁপন্ন জমীদারদিগের যে 

সকল কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী কর্মচারী এক্ষণে বঙ্ধদেশের ব্যবস্থা" 

পক সভার সভ্য রহিয়াছেন, তাহারা বন্ধং আপনাদের জিহ্বা 

ছেদ করিতে পারেন, তথাপি গ্তার রিবর্প টমসনের বিরুদ্ধে 

কোন কথা বলিতে সাহমী হন না। ইহা তীহাঁদের দোষ নয়। 

তাহার! কেবল স্বশ্রেণীর দৃষ্টান্ত ও সাবেক আমলের স্বদেশীয়- 

দিগের মতান্থুসারে কার্য করিয়া থাকেন। উচ্চতর রাজবর্শ 
চারীদিগের পদানত হইয়া থাকাই তাহাদের ধর্ম । যদি তাহারা 
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, তাহাদের 

সপক্ষতা করিবেন, তাহাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমন কয়জন 

লোক আছেন? গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপকসভায় দেশের প্রকৃত 

নেতাদদিগের কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিবার ক্ষমতা নাই, 
গররণমেপ্ট ইহাদের অস্তিত্ব অবগত নহেন, রাজকীয় কাগন্ 
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পত্রেও ইহাঁদের নাঁগগন্ধ নাই। যদি লেফ্টেনেপ্ট গবর্ণর স্ব 
এরূপ ছুই একজন বাঙ্গালীকে আপনার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 

করিতে চেষ্টা করেন যে, তাহারা ঘুদ্ধি 'ও'চিন্তাশক্তিতে সমগ্র 

দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহা! হইলেও তাহাদের নিয়োগে যে, 

আশানুরূপ ফললাঁভ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এক 

ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া কিরূপে অনেক দিন 

স্বাধীনতীবের পরিচয় দিতে পারেন? ব্যবস্থাপক সভায় 

ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে 

সভ্যের পদে ত্রতী করিতে হইলে এরূপ কোন প্রণালী উদ্ভা- 
বিত কর! আঁবপ্তক, যাহাঁতে জনসাধারণের নেতাঁরা আপনা- 

দের মধ্যে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন। গবর্ণ 

মেন্টের নির্বাচনের পরিবর্তে এখন জনপাধারণ কর্তৃক প্রতিনিধি- 
নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত করিতে হইবে। ইহাই বর্তমান দূষিত 
নিয়মের প্রতীকারে একমাত্র ফলদায়ক উপার়। ভারতবরষীয় 

ব্যবস্থাপকসতায় এই প্রণালী অনুসারে সভ্য নির্বাচন হও- 
য়াতে অনেক ফল ফলিতেছে। প্রদেশীয় গব্্ণমেন্টের ব্যব- 

স্থাপকসভায় প্রতিনিধিপ্রণাঁলী বিস্তৃত কর! যে, সম্ভবপর 
তাহা এইরূপ ফলারস্তে প্রতিপন্ন হইতেছে। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাম 

পাল এবং তাহার পরবর্তী পদাধিকারী. বাবু প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ যোগ্যতার 
সহিত বঙ্গের জমীদারদিগের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, এবং 

গিবন সাহেব অপেক্ষ! স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের অধিকতর যোগ্য 

প্রতিনিধি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তর প্রণালী অনুসারে কিতাবে বীর্য করিতে হইবে, তাঁহার 
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গরত্যেক ুক্ম বিষয়ের বিচার করা এখন নিশ্রয়োজন, তবে 

গবর্ণমেণ্টের হস্তে কিয়দংশ সভোত অপ্ততঃ একতৃতীয়াংশ সভ্যের 
নিশ্বোগভার থাকা উচিত। যদ্দি ব্যবস্থাপকসভাঁর সভ্যসংখ্যা 

ত্রিশ হয়, তাহ হইলে জনসাধারণকে আপনাদের মধ্য হইতে 
কুড়ি জন সভ্য নির্ধাচন করিবার অধিকার দেওয়! কর্তব্য । এই- 

রূপ নির্বাচনে প্রদ্দেশের রাজধানীর পাঁচ জন সভ্য থাঁকিবেন। 

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রাঁজধানী নাই, দ্রেশের*“উপর 

কলিকাতার স্তায় যাঁহাঁর অধিকতর ক্ষমতা আছে। তথাপি 

এখন বাঞঙ্গালার ব্যবস্থাপকসভাঁয় কলিকাতার একজনও প্রতি- 

নিধি নাই। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি লওষু 

উচিত অবশিষ্ট সভ্যের জন্য এক একটি প্রদেশের কয়েকটি 

জেলা লইয়া এক একটি চক্র সংগঠিত করিতে হইবে। পরি- 

মাণ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক চক্র হইতে ছুই, তিন, কি 

চারি জন সভ্য লইতে হইবে । ডিষ্টিক্ট ও মিউনিসিপাল বোর্ডের 

সত্যের! পঁ সকল সভ্য নির্বাচন করিবেন । | 

যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সুম্রূপে উপস্থিত বিষয়ের 

কার্য্যপ্রণালী নির্বাহ করা কঠিন নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায় 

হইতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করাই এখন প্রধানতঃ 

আবন্তক। যখন ব্যবস্থাপকসভা৷ এইরূপে সংগঠিত হইবে, তখন 

উহার কার্ধ্যপ্রণালী ও ক্ষমতা! সেই পরিমীণে পরিবপ্তিত করিতে 

হইবে। শাসনবিভাগের কাঁ্ধ্য পরীক্ষা করা এই প্রতিনিধি- 

সভার কার্ধ্য; এজন্য ইহার উপর শাসনসংক্রান্ত কাগজপত্র 

দেখিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এতদ্বতীত এই সভার 

আক্রব্যয়ের সম্বন্ধে কিছু ক্ষমতা থাঁকীও বিধের। প্রতি- 
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বৎসর নানা খেয়ালে বহু অর্থব্য় হয, নষ্ট করা হয় বলিনেও 

অত্যুক্তি হয় না। এই ব্যয়েক্স সহিত জনসাধারণের স্বার্থ- 
সম্বন্ধ আঁছে, কিন্ত এ বিষয়ে জনসাধারণের মতামত প্রকাঁ- 

শের কোন অধিকার নাই।-ব্যয়ের সংখ্যা, যে বিষয়ে ব্যয় 

করিতে হইবে তাহা আবস্থাককি না এবং এ সম্বন্ধে সাধা- 

রণের মতামত্ত কি, তাহ! ঠিক না করিয়া এরূপ অর্থ ব্যয় করা 
হইবে না। অবশেষে ইহা বলা উচিত যে, গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা" 

পক সভার প্রতিনিধি সভ্যদিগের পারদশিতার উপরই ডিষ্টিকট 
বোর্ডের কার্যকারিতা নির্ভর করে। ব্যবস্কাপক সভার এ 

সকল সভ্যেরা আপনাদের দক্ষতার পরিচয় না দিলে জেলার 

যে সকল বাজকর্ম্চারীর হস্তে এখন ভয়ঙ্কর ক্ষষত৷ রহিয়াছে, 

তাহার! নিশ্চয়ই ডিষ্টিক্ট বোর্ডের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন । 

প্রদ্বেণীয় ব্যবস্থাণকসভায় ভাঁরতবর্ষীয় সভ্যদিগের স্বাধীনতাৰ 
না থাকিলে স্থানীয় বোর্ডের মর্য্যাদ! রক্ষা! পাইবে না। এই 

রূপে কাঁধ্য হইলে ক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ধারিত 

হইবে, আত্মীয়ত্বজনদিগকে অযথারূপে কার্যে নিয়োগ করা! 

প্রভৃতি যে কেলেক্কারি আছে, তাহ! কমিয়া যাইবে। এই 
সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা, আঁর যথোপযুক্ঞ প্রতিনিধি 

প্রণালী অনুসাঁরে ব্যবস্থাপকসতা৷ সংগঠিত করা, উত্তযই সমান 

আবশ্ক। 



ই্গলণ্ডের মাধারণ মত ও ভারত- 
বর্ষের শাদন প্রণালী । 

ভারতবর্ষসংক্রীস্ত ব্ষিয়ে ইংলণ্ডেব লোক এখন বিশেষ 

মনোযোগ দিতেছেন। ধীহীদের সহিত ভারতবর্ষের সংশ্রৰ 

আছে, এটি তাহাদের বড় আহ্লীদের বিষয়। তারতবর্ষের 

প্রতি এইরূপ অভিনিবেশে একটি ভাল ফল ফর্লিয়াছে। অধিষ্ধ 

জানাঁগুনা হওয়াতে আমাদের নৈতিক্ষ জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। 
প্রকৃত ঘটনায় অভিজ্ঞতা লাভ হওয়াতে আমর আমাদের অভাব 

এবং আমাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারিতেছি, পক্ষান্তরে ইউ- 

রোপের সাধারণমতের মঙ্গলকর কার্য্যকারিতায় ভারতের 

শীসকবর্গ যেরূপ পরিচালিত হইয়! থাকেন, স্পষ্টতঃই তাহাতে 

ভাঁরতবাঁসী প্রঞাদিগের লীভ হয়। 

আমি এই ক্ষমতার উপকারিতা অতিরঞ্জিত করিতে ইচ্ছা 

করিনা। আমি স্বীকীর করি যে, জাতিগত বিদ্বষপ্রযুক্ত 

অনেক সময়ে ইঙ্গলপ্তবাঁপীর মত পরিস্ফ,ট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ 

স্থলেও ইঙ্গলগুবাসীদিগের মত ভারতে আগলোইত্ডিয়ান- 
দিগের মত অপেক্ষ। অধিকতর মলললকর ক্ষমতা! বিস্তীর করি- 

যাছে। ইঙ্গলগুবাসিগণ অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় 
আপনাদের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বঙ্গদেশে 

বাঙ্গালিদিগকে যে অশ্রীব্য ভাষায় গালি দেওয়া হইয়াছে,* কোন 

* ভারতপ্রবাদী ইঙ্গরেজর! আপনাদের সংবাদপত্রে ষে ভাষা প্রয়োগ 

করিতে লঙ্জিত হন ন!, সেই ভাষ। কিকপ, তাহ। জানাইবার জন্ত ১৮৮৫ 
অন্বের জুন ম!সের “বেঙ্গল টাইম্দ্ নানক নংবাদপত্র হইতে শিষ্নে একাংশ 
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ংবাদপত্রে অথবা কোন প্রকান্তঠ সভায় সেরূপ ভাষা প্রয়োগ 

করিতে দেওয়া উচিত নহে। মানুষ ঘটনাস্থল হইতে দুরে থাঁকিলে 

অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তেজনা ও অন্ন ক্রোধের বশবর্তী হইয়া 

সেই ঘটনার বিচার করিয়া থাকে। আবার অল্প সময়ের 

মধ্যেই ঘাতের প্রতিঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে ষে সকল 
,মত অসঙ্গত ও দেশের অন্থুপকারক বলিয়া নিন্দিত হইত, উচ্চ- 

তর রাঁজপুরুষগণ এখন সেই সকল মত সমর্থন করিতেছেন । 

প্রতি বংসর ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহীরা জাতীস্ব 

উদ্ধৃত করিতেছি। 'ইলবর্ট বিল লইয়া, যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, 
তাহা তিপ্লোহিত হওয়ার পবে উহ]! বাঠির হইয়াছিলঃ- 

“বাবু লালমোহন ঘোষ ডেপ্টফোর্ডবাসী চারিশত লোকের ্রার্থনানু- 
সারে পালি/য়ামেন্টে তাহাদের উদারশিতীক প্রতিনিধি হইতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন। ডেপ্টফোর্ডের এই প্রলাপকারী অপদার্থ চারিশত লোকের, 
আমাদের স্বদেশে, রাজনৈতিক সংকার্ষেয ব্যাপূত থাকার পরিবর্তে 
বাঙুলাশ্রমে থাকাই উচিত। যদি একজন বাঙ্গালী বাবু পালি গ়ামেন্টে প্রবেশ 
করেন, তাহ! হইলে উহা! অবিলম্বে আর্ধ্যদিগের একটি 'প্রিয় আবামক্ষেত্র 
হইবে। নৃতনত্বের জন্য এইরূপ পাগলামি দেখাইতে গিয়৷ এই ইঙ্গরেজের 
দল ইহার পর আর কোথায় গিয়া থামিবেন ? যদ্দি একটি শিম্পাঞ্জ্রিকে কোন 

'নগবের প্রতিনিধি হওয়ীব জন্য শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলেও নিঃসনোহ 

নির্ব্বাচনকারীদিগের মধ্যে তাহার অনেক আশা ভরসা থাকে। যিনি 

ঢাকায় বক্তৃতা করিয়া "গন্ধনকুল” এই বিখ্যাত উপাধি লাভ করিয়াছেন, 

সেই ঘোঁষ বাবু অপেক্ষা বোধ হয়, শিল্পার্জিও একটি জ্ঞানী জন্ত। ঈশ্বরকে 

ধনারাঁদ, ডেপ্টফোর্ডের চারিশত লোক ইঙ্গরেজ নির্ব্বাচকদ্দিগের প্রতি- 

নিধি নহে। বাবুও অর্থ বায় করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, অবশেষে 

ইন্গরেজদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। পালিয়ামেন্টে প্রবেশের 

চেষ্টা করিয়। তিনি ধেরূপ অহঙ্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, 

উত্তেজিত ছোট লোকের দল কর্তৃক তাহার পুরস্কার হওয়া! উচিত। ফে 
পাঞ্জি বাঙ্গালী ইঙ্গবেজ মহিলীকে বিবাহ করিতে সাহসী হয়, ভাহার সম্বন্ধেও 
'এইকপ করা উচিত। যে ইঙ্গরেজমহিলা ভারতবামীকে বিবাহ করে, আমা- 

দের মতে তাহাকে বেহায়] বেঠার'মত বারে খাড়া করিয়। দে ওয়! টড 

স্ত্রী জাতির কন্জল ও ইঙ্গরেজ জাতির কলকম্বন্থরপ।” 
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আত্মাদর অপেক্ষা উচ্চতর শক্তির দৌহাই দিয়া সাধারণ মতের 

তীব্রতা কোমলতাঁয় পরিণত করিতেছেন এবং বর্তমান ধারণ। 
ও অনুভূতি পরিধর্তিত করিয়া তুলিতেছেন। 

ভারতবর্ষের সহিত ধাঁহাঁদের বিষয়কার্ষ্যে কোন সংস্রব 

নাই, ধাঁহারা ভারতবর্ষ চক্ষেও দেখেন নাই, ভারতবর্ষের সঙ্বন্ধে 

ঘহাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, 

তাহারা ভারতব্র্ষসংক্রান্ত উতকষ্টগ্রন্থনকল প্রণয়ন করিয়াছেন । 

এ সকল গ্রন্থে আমাদের ভারতশীসন-নীতির সম্বন্ধে, আমা- 

দের ভাঁরতপাতজ্াজ্যের সংগঠন বিষয়ে, আমাদের ভারতশীসনের 

ফলের মন্বন্ধে এবং আমাদের যে সকল বাহ্ ও অভ্যন্তরীণ 

বিপদ ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রগাঁ চিন্তাপ্রস্থত উৎকৃষ্ট রচন। 

থাঁকে। এতদ্যতীত ধ্ঁ নকল পুস্তকে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও 

অনেক কথা জানিতে পারা যায়। ভারতের ছুরদর্শী সরকারী 

কর্মচারিগণ প্ররূপ গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, 

তাঁহা অপেক্ষা প্র সকল কথা মূল্যবান। সরকারী কার্য্য নিষুক্ত 

না থাকায় তই সকল লেখকদিগের একটি বিশেষ স্থবিধ। আছে। 

ধাঁহাঁরা ভারতবর্ষে অনেক দ্রিন কাজ করিয়াছেন,তাহারা ভারত- 

বর্ষ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তাহা তাহাদের অজ্ঞাতনারে 

সমস্ত জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে পড়ি প্রায়ই সংস্কীর্ণ হইয়। 

উঠে। যাহা হউক, সরকারী এবং বেসরকারী আংলোইপ্ডি- 

যানের ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেকগুলি ভাল ভাল পুস্তক লিখি- 

যাছেন। কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরকারী লোকে 

্বয়ং যেকার্যে নিযুক্ত থাকেন, সেই কাধ্যের অবথা প্রণংসা 

করিতে গিয়া তাহার! অতিরিক্ত আত্ম প্রশংসার আবর্তে পত্তিত 
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হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লেখকের! উচ্চ পদের সহিত যে 
পরিমাণে সংস্থষ্ট থাকেন, সেই পরিমাণে আপনাদের দৌষ 

ঢাকিয়। কথা কহেন, অথবা আপনাদের কার্ধ্যাবলীর বিবরণ 

মাত্র লিখিয্ব। থাকেন, স্থতরাং তাহাদের লিখিত বিবরণ হইতে 

অনেক বাদ দিতে হয়। লব কিংবা! গেডিস্--ধীহার! আপনাদের 

কা্য সম্পন্ন করিবাঁর পূর্বেই ইহলোক হইতে অপসারিত হই- 
য়াছেন,_-এবং মেজর ইবান্সবেল, হিউম্ অথবা কর্ণেল অদ্বোর্ণ_ 

ধাহারা কাঁ্্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! ভারতের মঙ্গল- 

সাধন উদ্দেশে অবিশ্রাস্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা আমার এই 

কথার বিষয়ীভূত নছেন। ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প থাকাতে 
আমি সাধারণত যাহা বলিয়াছি, তাহার কোনও পরিবর্তন 

হইতেছে না। ভারতে আমাদের অধিকারস্থাপনে আধিক 

অবস্থা ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত 

হইয়াছে, যে গোলযোগে ভারতের জনপাধারণ নিঃস্ব ও নিরব- 

লহ্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্ররুত তত্ব সরকারী কর্শচারী- 

দিগের প্রণীত গ্রস্থাব্লীতে পাওয়া যায় না। জেতা ও বিজিত- 

দিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাঁকাতে যে অশুত ফলের উৎপত্তি 

হইতেছে, তৎসম্বন্ধেও কোন কথা এ দকল পুস্তকে পাওয়া যায় 

না। আমরা ভারতবর্ষে থাকাতে ভাল কি মন্দ ফল হইয়াছে, 
তাহ! দেখিতে গেলে এ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ই ভাল করিয়া 
আলোচনা কর! উচিত। কিন্তু যে সকল সরকারী গ্রন্থকার আপ- 

নাদের দৌষক্ষালনে ব্যতিব্যস্ত, তাহারা & প্রয়োজনীয় বিষ- 

য়ের অস্তিত্ব পর্য্যস্তও শ্বীকার করেন ন|। যতদিন ব্যবস্থাদীতা 

ঠিফেন এবং স্যার লিপেল, গ্রিফিনের স্তায় সরকারী কর্মচারীর! 
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ডারতগবর্ণমেন্টের সম্পূ্নতাঁ, অপরিবর্তনীয়ত! ও গুণগরিম! 
ঘোষণ! করিবেন, ততদিন তীহাদের বিরুদ্ধবাঁদী লেখকেরা সাহস 

ও দক্ষতার সহিত আপনাদের মত প্রকাঁশ করিতে থাঁকিবেন। 

"এরূপ হওয়া নিতান্ত আবগ্তক। হিওমান্, কী অথবা কোনেল 
সাহেবের গ্রন্থ কেবল সমালোচন! মাঁত্র। এই সকল গ্রন্থে অপ- 

রের মত খণ্ডিত হইয়াছে মাত্র, পুনর্গঠনের সম্বন্ধে কিছুই লিখিত 
হয় নাই। পুনর্গঠনই এখন ভারতে বিশেধ আবশ্ত ক। অন্যবার্ণ্ 

কেন্ার্ড, বণ্ট সাহেবের পুস্তক, বিশেষ ডাঁক্তর কন্গ্রিব প্রণীত 

গ্রন্থ এবং “ইঙ্গলিস্ সিটিজেন গ্রস্থাবলীর” * অন্তর্গত ভারতবর্ষ 
ক্রান্ত পুস্তকের রচনা কুসংস্কারজনিত নহে। ডাক্তর কন্গ্রিব 

এবং “ইঙ্গলিস্ সিটিজেন গ্রস্থাবলীর” অন্তর্গত ভারতবর্ষসংক্রাস্ত 
গ্রন্থের লেখক, এই উভয়ের মধ্যেই কেহই ভারতবর্ষ দেখেন 
নাই। আলোচ্য বিষয়ে উক্ত গ্রন্থকারদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা 

থাকাতে কেহই কেবল দৌষদশী অথবা কেবল নিরবচ্ছিন্ন গুণ- ' 
দর্শা হইয়া! পড়েন নাই। যে শাননীতির উপর পুনর্গঠনের 
ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, তাহার বিবরণ এই সকল গ্রন্থে 

পাওয়া যায়। 

আমি পুর্বে হিওমাঁন্ ও কী সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়াছি। 
যদিও তাঁহাদের সকল মতের সহিত আমার মতের একতা নাই, 
তথাপি তাহার! আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আমি ধীহাদের নামের 

সহিত কনেল সাহেবের নাম নির্দেশ করিয়াছি, তাহাদের 
লেখ1/অপেক্ষা কনেল. সাহেবের ভারতবর্ধীয় রেলওয়েসংক্রান্ত 
প্রস্তাব সকল অনেক ভাঁল। স্যার জেমস কেয়ার্ড সাহেবের 

প্র 00100163800 1)01001000100168, 7১০৮ 1.১ 10018) 0৮ খ. 9. 
০৮০০ (11900011190) 1889), 
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গ্রন্থে অনেক গ্রয়ৌজনীয় ও ব্যবহীরধ্য কথ! আছে। উইলফোর্ড 
বণ্ট সাহেব “ফর্টনাইটলি রিবিউ” নামক সাময়িক পত্রে যে 

কয়েকটি গ্রবৃন্ধ লিথিয়াছেন, তৎসমুদয়ে ভারতের সহিত ইঙ্গ- 
লগ্ডের কিরূপ প্রক্কত সন্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ে গভীর দূরদশিত1? 
প্রকাশ পাইয্াছে। & দকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে একদিকে 

যেমন আঁংলোইত্রিয়ানদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ও ক্রোধের সঞ্চার 

হয়, আন্টিকে তেমনি একজন ইঙ্গরেজকে অল্প কাল তারত- 

বর্ষ পরিভ্রমণের পর সমস্ত বিষয় এত হুক্ষরূপে বলিতে ও 

বর্ণনা করিতে দেখিয়া, ভাঁরতবর্ষীয়েরা যুগপণ্ হষ্ট ও বিশ্মিত 

হইয়া থাকে। যে ফসেটের অকালমৃত্যুতে সমগ্র ভারত হাহা- 
কার করিতেছে, তিনি ভারতবর্ষের হিতের জন্য আপনার সমস্ত 

ক্ষমতা বিনিরোগ করিয়াছিলেন। ইহাদের অপেক্ষা আরও উচ্চ- 

তর ব্যক্তিগণের নাম্ উল্লেখ কর! বাইতে পারে। ভারতবর্ষের 

প্রতি প্রগাঢ় সমবেদনা এবং ভারতবর্যদংক্রান্ত গভীর জ্ঞানের 

জন্য এড্মণ্ট বর্ক চিরগ্রসিদ্ধ হইরা রহিরাছেন। তাহার উদ্দী- 

পনাময়ী বন্তুতা এখন সকলের গৃহে গ্ৃহে গোষ্ঠীকথা স্বরূপ 

হইয়াছে। সকল দময়েই এ সকল কথা একটি বিশেষ শক্তির 

পরিচালনা করিবে। বর্তমান সময়ের রীজনীতিজ্ঞের মধ্যে 

মহত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ বা্মী গ্লাডষ্টোন সাহেবের লিখিত রচনাবলী 

এবং ব্রাইট সাহেবের বক্ত.তানমূহে ইঙ্গরেজদিগের হৃদয়ে একটি 
অভূত পুর্ব ভাবের সঞ্চার করির৷ দিয়াছে। ইঙ্গলওবাসীদিগের 

মনে তীহাদের অধীনস্থ সর্বপ্রধান সা্রাজ্যের প্রতি কর্তব্য- 

তার আবির্ভাব করিয়া দিবার জন্ত ইহারা যথার্থ ই ভারতবাসী- 
দিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। 
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' ,আয়লগ্ডের সংস্কারবিষয়ে ইঙ্গরেজ জাতির মতাঁমতে কি 
ফল ফলিয়াছে, তাহা বুঝিলে আমর! ভারতবর্ষসন্বন্ধে ইঙ্গরেজ 

জাতির মতামতের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিব। আয়ল 
 গ্ডের অভ্যন্তরীণ আন্দোলনে কোন ফল হয় নাই। যখনই 
আয়ল“ওবাসীদিগের আন্দোলনের সহিত ইঙ্গরেজ জাতির 

অভিমতের একতা ঘটিয়াছে, তখনই আয়ললগ্ডের কিছু নাকিছু 

লাভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও তাই। ভারতবর্ষের,শোসন- 
সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, ধাহারা কেবল কবির কল্পনা বলিয়া 

মনে করেন, ধীহাদের মতে উহ! কার্যে পরিণত করার বিষয় 

নয়, তাহাদের কথা নিতান্ত অলীক নহে। আভ্যন্তরীণ বল- 

প্রয়োগে যে, কোঁন ফল হয় না, তাহা আমর! জানি। উহাতে 

গব্র্ণমেপ্ট কেবল প্রকান্ত আন্দোলন চাঁপিয়। রাখেন মাত্র। 
কিন্ত জাতীয় সমুখান উহার পরিণাম। অতএব শান্ততাবে 

ভারতবর্ষসংক্রাস্ত সমস্ত সমস্তার সমাধান কেবল ইঙ্গরেজদিগের 
উপরই নির্ভর করিতেছে । তাহীরাই কেবল স্বদেশের জন- 

সাধারণের মতের বাহ শক্তির দ্বারা আংলোইগ্ডিয়ানদিগের 
প্রকৃতির পরিবর্তনে সমর্থ । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষজাত আন্দোলনের যে, শক্তি 

নাই, ভূতপূর্ব রাঁজপ্রতিনিধির শীসনকালই তাহার সাক্ষ্য 
দিতেছে । অশেষ প্রশংসা না করিয়া! আমি লর্ড রিপনের নাম 

উল্লেখ করিতে পারি ন!। ভারতে পদার্পণের দিন হইতে ভারত- 

ত্যাগের দিন পর্য্যত্ত তিনি কেবল ভারতবাসীদিগের জন্ত পরি- 

শ্রম করিয়াছেন। তাহার শাসনকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 

যে নীতি ভবিষ্যতে কোন শাসনকর্তা, উলজ্বন করিতে পারিবেন 
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না, সেই উন্নতিশীল উদ্দার রাজনীতির প্রবর্তক বলিয়া, ভারত- 

বর্ষের লোকের প্রতি সমবেদনাপর বলিয়া, প্রগাঁ় উন্নতিশীল 

রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া এবং সমস্ত গবর্ণরর্জেনেরলের মধ্যে "ভারত- 
বন্ধু” বলিয়া ইতিহাসে তাহার নাম কীর্তিত হইবে। তাহার 
পরবস্তী গবর্ণরজেনেরলদিগের নীম তীহার নামের সহিত 

এক শ্রেণীতে গ্রথিত হইয়া! যদি ভবিষ্যবংশীয়দিগের মধ্যে 

কীত্তিত হয়, তাহাহইলে সেই গবর্ণরজেনেরলদিগের সম্মানের 

এক শেষ হইবে, কিন্তু তবুও মহাত্মা লর্ড রিপন কার্ধ্যত অতি 
অল্পই করিয়া! গিয়াছেন। যদ্দিও ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহার বিপক্ষ- 
দিগের ঘোরতর উন্মন্ততার জন্য এইরূপ বিপ্লাৰ অনেকটা ঘটি- 

য়াছে, তথাপি বলিতে হইবে যে, তাহার চেষ্টায় তাঁরতে রাজ- 

নৈতিক আন্দোলন কতকট। উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু তাহার 

শীদনসময়ে বেশী কিছু কাজ হইয়াছে, ব্যবস্থাপুস্তক দেখিয়া তাহা 
বোঁধ হয় না! । তিনি বে, বাধাবিপত্তিতে পরিবৃত ছিলেন, তাহা! 

আমি বেশজানি। তিনি হয়ত এমন আরও বাধাবিপত্তিতে 

পড়িয়াছিলেন যে, তাহা আমি জানি না। তাহার স্বদেশীয়গণের 

অনুচিত জাতি-বিদ্বেব ও অন্ধবিশ্বীসে তাহাকে ব্যতিব্যন্ত 

হইতে হইয়াছিল। নিরবলম্ব ও নিঃসহাঁয় হওয়াতে তিনি শক্তিশৃন্য 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে বিপদে তিনি পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন, 

তাহ! তিনিই হউন ব! তাহার অবস্থাপন্ন আর যেই হউন, কেহই 
একাকী অতিক্রম করিতে পারেন না। 

লর্ড রিপন এখনও ভারতের কার্ধ্য হইতে বিরত হন 

নাই। ভারতবর্ষ অপেক্ষ। শ্বদেশে থাকিয়া তিনি অধিক পরি- 

মাণে ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। ইহা মনে 
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হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়। 
তিনি যাহা করিয়াছেন, ইঙ্গলণ্ডের জনপাধারণ তাহার অন্ধ- 

কুল, পক্ষে মত দিবেন, সেই মতের পরিচালনে লর্ড রিপ- 

নের ক্ষমতা আছে বলিয়া এখনও তাহার নিকট অনেক আশা 

করিতে পারি। তাহার উপর ভারতবাসীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস 

আছে। ভারতবাসিগণ তাহার প্রতি প্রীয় দেবতানির্বিি- 

শেষে ভক্তি ও প্রীতি দেখাইয়া থাঁকেন। হিমালয় হইতে 

স্থদূর কুমারিক! পর্যস্ত প্রত্যেক ইঙ্গরেজীশিক্ষিত লোকের 
গৃহে তাহার নাঁম মোহিনী শক্তি বিকাশ করিয়া দিতেছে। 

এই সকল বিবেচন। করিয়া তাহাকে আপনাদের অধিনায়কের 

পদে বরণ করা ইঙ্গলগ্ডের জনসাধারণের একান্ত কর্তব্য। 

এই অবসরেআমি (লর্ড রিপনের শাসননীতির সম্বন্ধে অন্থান্ত 

বিষয় উল্লেখের পূর্বে) অতীত কালের ঘটনার উল্লেখ করিয়া! 
লর্ড রিপনের পূর্ববর্তী গবর্ণরজেনেরলদদিগের কার্য্যকুশলতা 
ও গুণগরিমা স্বীকার করিতেছি। পূর্বে যে উপকার 
সাধিত হইয়াছে, তাহ! প্রতিপন্ন করিতে পারিব বলিয়াই 

আঁমি নিজের ইচ্ছায় এরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইঙ্গরেজ- 
কর্তৃক ভারতবিজয় ন্যায়বিগহিত বলিয়। যাহাদের বিশ্বাস 

গ্রত্যেক বিষয় দেখিয়া থাকেন। আমরাও ইঙ্গরেজকর্তৃক 

ভারতবিজয়ের (যে অবৈধ ঘটনার উত্তেজনায় বিজয়ব্যাপার 

সম্পন্ন হইয়াছে, সেই অবৈধ ঘটনার এখন আর খণ্ডন হয় না) 

নিন্দা করি। কিন্তু ভারতবর্ষ জয়ে যে, অনেক উপকার হইয়াছে, 

তাহ! অস্বীকার করা যাঁয় ন।। গ্রবর্ণরজেনেরলগণের প্রত্যেকেই 
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যেমন একদিকে ব্রিটিশাধিকার সম্প্রপারিত করিয়াছেন, তেমন 

অপরদিকে প্রত্যেকে সমস্ত অধিকৃত রাঁজ্যে শান্তিময় শাঁদন 

প্রণালী সদ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যদিও গবর্ণমেপ্টের 

পররাষ্ট্রবিষয়িণী নীতিতে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে, তথাপি স্বরাষ্ট্র 
বিষয়িণী নীতিতে ক্রমাগত আভ্যন্তরীণ উন্নতি হইয়াছে। লর্ড 

কর্ণওয়ালিস আধুনিক দেওয়ানী শীসনবিভাগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
করেনধ সিবিলসব্রিস্ তীহাদ্বারাই সংশোধিত হয়। ভারত- 

বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসীরা গরর্ণমেণ্টের 

অধীনস্থ রাজকার্যেয বঞ্চিত হইবে না, এ নীতি প্রথমে লর্ড 

উইলিয়ম বেশটিঙ্ক গ্রবন্তিত করেন* ৷ ভারতবর্ষের যে কৃষিকার্ধ্য 
হইতে এখন সমূহ ফললাভ হইতেছে, লর্ড ডালহোৌসী তাহার 

উৎকর্ষসাধনের উপাঁয় করিয়াছেন। স্যার জন্ লরেন্স কর্তৃক 

ভারতের প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপালিটির প্রথা প্রচ- 
লিত হইয়াছে । লর্ড মেও রাজস্বের স্বতন্্রীকরণগ্রথার প্রতি- 

* বর্তমান সময়ে নয়, কিন্তু ১৮৩৩ অন্দে পালি/য়ামেন্ট কর্তৃক এই নিয়ম 
বিধিবদ্ধ হয় যে, ভারতবর্ষে কোন অধিবাসী কিংব। মহারাণীর ভারতব্যাঁয় 

কোন প্রজা আপনার ধর্ম, জন্মভূমি, বংশ বা'বর্ণের জনা কোম্পানির 
অধীনে কোন রাজকার্য্যে বঞ্চিত হইবে না। ১৮৫৮ অবে মহারাণীর 

ঘোষণাপত্র অনুসারে যখন ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানির হস্ত হইতে 

মহারাণীর হস্তে আইদে, তখনও পররূপ আশ্বাসবাকা দেওয়া হইয়াছিল। 
নর্ড নর্থক্রক ও লর্ডনভায় এরূপ বলিয়াছিলেন,_-“রান্্যাবিকারলোলুপ লর্ড 
ভালহৌসীই হউন, সিপাহিযুদ্ধের জন্য দায়িত্বসম্পন্ন লর্ড কানিঙ্গই হউন, 
দেশের আত্যন্তরীণ শাসনকাধ্যে অভিজ্ঞ লর্ড লরেঙ্গই হউন, কিংবা আবাল্য 
রক্ষণশীলসন্প্রনায়ের অন্তনিবিষ্ট লর্ড মেওই হউন, সকলেই সমভাবে 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, শ্রেণী ব। জাতি বিচার কর উচিত নয়। মহারাণীর 

সৰল শ্রেণীর প্রজাবর্গের জন্যই এক আইন হওয়া উচিত 1৮ 

+ ১৮৬৪ অন্দে ৩১এ আগষ্ট স্যার জন লরেন্স নিম্মলিখিতভাবে যা! 
। 
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& করিয়াছেন। এমন একজনও গবর্ণরজেনেরল নাই, 
ফাহার নামের সহিত প্রজাপীধারণের উপকার, শিক্ষা 

বিস্তার এবং রাজনৈতিক শিক্ষার সম্বন্ধে উদার ও পরিমার্জিত 

ব্যবস্থার সংযোগ করা না যাইতে পারে। 

এ পর্য্যন্ত যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, আমার মতে তাহাই 

চিরন্মরণীয় হইবাঁর উপযুক্ত বিষয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত 
যে,আমাদের বিজয়বাসনার সহিত রাজ্য দৃ়ীকরণ-বাসনা? সঙ্গে 

সঙ্গে রহিয়াছে । প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে গেলে শাস্তিস্থাপন 

একান্ত আবগ্তক। পূর্ববর্তীবংশীরদিগের সমবেত চেষ্টাতেই 

অনেক প্রধান প্রধান ব্ষিয়ের সংস্কারের সুচনা হইয়াছে। 

যদ্দি যুদ্ধবিগ্রহের সময় শেষ হইয়া থাকে, ভারত-বিজয়- 

কার্য বদি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনকর্তা- 

দিগকে যদি মহাবীর সেকন্দর শাহের স্যায় পৃথিবীতে আর জয় 

করিবার স্থান নাই বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 

হয়, যদি ভাঁরতগবর্ণমেন্ট ভাঁরতবাসীর জাতীয় পুনঃদংগঠনের 

বন্নেন তাহাতে আমাদের বর্তমান রাজনীতির আভাস পাওয়া যাঁয়_ 

“ভারতে মিউনিসিপালপ্রথা বদ্ধমূল হইলে সাধারণের অনেক উপকারের 

আশা! কর! যায়! ভারতবর্ষের সমস্ত নগরে সর্বপ্রকার উন্নতি সাধনের 

জন্য প্রধানতম গবর্ণমেন্ট অথব! প্রদেশীয় গবর্ণমেষ্ট যথোপযুক্ত অর্থ কিংব। 

কর্মচারী যোগাইতে সমর্থ নহেন। ভাবতবর্ষের অধিব(দীরা আপনাদের 

কাধ্য নির্র্বাহ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । মিউনিনিপালিটিনম্বদ্বীয় ভাব তাহাদের 

মনে নিহিত আছে। পল্তীনমাঞ্জ এক একটি ক্ষুদ্র দাঁধারণতন্ত্ব। ভারতের 

প্রাচীন শাদনপ্রথার মধ্যে এখন ইহাই বর্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে 

আমরা যে অবস্থার অধিকারী হইয়াছি, তাহাতে আমাদের কর্তবা, 

এনং আমাদের রাজনীতি যে ভাবেই দেখা যাঁউক না কেন, উভয় দিকেই 

আমাদিগকে ভারতবর্ষের কার্ধ্য সম্তবমত তারতবর্ষীয়িগকে দিতে প্রবর্িত 

করে।” 
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জন্য আপনাদের সমস্ত চেষ্টা বিনিয়োগ করেন, তাহা হইলে 

বলিতে হইবে যে, আমাদের এই সুযোগ আমাদের পূর্ব- 
বর্তীগণের পরিশ্রমের ফলে হইয়াছে। যে পরিবর্তন হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছে, তারত সাম্রাজ্যের সমুদয় অংশে যে পরিবর্তন 
ঘটিতেছে, সেই পরিবর্তনের পথ প্রথমে তাহারাই প্রস্তুত করেন। 
সভ্যতা, শান্তি ও স্থথসমৃদ্ধির বিস্তর উন্নতি হইয়াছে এবং পৃথি- 
বীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব গবর্ণমেন্টের ক্ষমতাতেই 

সংসাধিত হইয়াছে। 
পাল্িয়ামেণ্টের লর্ড সভাঁয় লর্ড রিপনের বিপক্ষদলের মধ্যে 

একজন সুম্মদর্শী ব্যক্তি রিপনের প্রবস্তিত রাঁজনীতির এইক্প বর্ণন! 

করিয়াছেন,_-“এই নীতির বলে ইউরোগীয়দিগের হস্ত হইতে 

সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমে ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তে যাইবে” 
লর্ড লীটন এ সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন,_-“ইহা'র অর্থ 

কি এই নহে যে, আমর ভারতবর্ষ শাসন করিতে যাঁইয়! বিকৃত 

অবস্থায় পতিত হইয়াছি এবং সেই অবস্থা হইতে যত শীন্্ পাঁরা 

যায়, বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি? ভারতবর্ষীয়দিগকে আমাদের 
স্থলে কাঁ্য করিতে শিখাইবার জন্ত আমরা নিঃসন্দেহ কিছু- 

কালের নিমিত্ত ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছি। এত- 

দ্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্ত নাই। এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ 

হইলে, (যত শীঘ্র সিদ্ধ হয় ততই ভাল) আমরা ভারতবর্ষ পরি- 
ত্যাগ করিব। ভারতের প্রতিনিধি সকল ধাহাঁদিগকে উপযুক্ত 

মনে করেন তাঁহাদের হস্তে রাজ্যশীনের ভার সমর্পণ করি- 

বেন।” ইহা! লর্ড লীটনের কথা, আমার নহে। যে রাজনীতিজ্ঞ 

এক সময়ে মহারাণীর প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি নিশ্চই জানি" 
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তেন যে, তাঁহার কথা বিস্থৃতির অতল সাঁগরে নিমজ্জিত হইবার 

নহে। এরূপ জানিয়াও এবং আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে 

বুঝিয়াঁও তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । ভারতের আংলো- 

ইও্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদয়ের উত্তেজনাসম্ভৃত যে ভাব 

সর্ববাদীসম্মত হইয়া উঠিগাছে, উহ তাহারই প্রতিধ্বনি 

মাত্র। বঙ্গদেশে প্রা সমস্ত বেসরকারী ইউরোপীয় কলি- 

কাতায় যে স্বার্থনংরক্ষণী সভ। স্থাপন করিয়াছেন, অধিকাংশ 

ইঙ্গরেজ রাঁজপুরুষ যাহার পোষকতা! করিতেছেন, যাহার 

উন্নতিকরে এক লক্ষ টাকারও অধিক সংগৃহীত হইয়াছে এবং 

যাহা “ঙ্গলিস্মান+ সংবাদপত্রের মতে পত্রটিশ ভারতের ইতি- 

হাঁসে একটি অভিনব যুগের সঞ্চার করিরাছে» তাহা লর্ড 

লিটনকর্তৃক লর্ড রিপনের রাজনীতির ব্যাথ্যা অন্থসারে বুঝিতে 

হইবে। লর্ড রিপন স্বরং এরপ স্পষ্ট কথা বলিতে সর্বদা সাব" 

ধান থাকিতেন। যে সকল প্রন্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ 

উপস্থিত হইত, তৎসমুদায় যে, পরম্পর স্বতন্ত্র এবং অল্প প্রয়ৌজ- 

নীয়, একথা রিপনের বন্ধু ও পরিপৌষকগণও বলিতে সন্কৃচিত 

হইতেন না। ইঙ্গনণ্ডের উদ্ারনীতিক সম্প্রদায়ও লর্ড লীট- 

নের পূর্বেক্তি মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরের 

সহিত করেন নাই। ইহারা আপনাদের প্রবস্তিত নীতির মূল 

কত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা হইলে এই ভাবেই প্রতিবাদ করিয়া 

থাঁকেন। লর্ড লীটন উদারনীতিক সম্প্রদায় ও লর্ড রিপনের পক্ষ 

হইয়। তাহাদের রাজনীতির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদার- 

নীতিক সম্প্রদীয় বিলাতে এবং লর্ড রিপন ভারতবর্ষে যে, আপ 

মদের জঞাতপারে ঠিক তদন্থুারে চলিয়াছিলেন, এরপ দিদ্ধান্ত 



১০০ * নব ভাঁরত। 

করা ত্রমান্্ক। পক্ষান্তরে লর্ড রিপন সম্ভবতঃ গ্রথমে তাহার প্রব- 

ভিত নীতির অপরিহাধ্য প্রকৃতি যেমন জানিতেন না, তেমনই 
তিনি প্র নীতির প্রবর্তনাঁয় যে তীব্র প্রতিবাদ ঘটবে, তাহার 

জন্যও প্রস্তুত ছিলেন না । লর্ড রিপন যাহা করিয়াছেন, তাহার 

জন্যও তাহার যথোচিত প্রশংসা না কর! অন্যায়। তাহার হস্তে 

দীর্ঘকালব্যাপী ও শ্রমসাধ্য একটি বিষয় সম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু 
তিনি উহা অপেক্ষা উন্নত বিষয়ের অবতারণ! করিয়! গিয়াঁছেন। 
তাহার অবলদ্দিত নীতি, পুর্ববন্তী গবর্ণরজেনেরলগণ এমন কি 
লর্ড লীটন স্বয়ং যে রাজনৈতিক মূলতত্ব পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে- 

ছিলেন, সেই মূলতত্বেরই পূর্ণবিকাশ মাত্র। কিন্তু লর্ড রিপন 
তাহার পূর্ববর্তী গবর্ণরজেনেরলগণ অপেক্ষা অধিকতর একাগ্র- 
তাঁর সহিত কাঁধ্য করিয়াছেন। তাহার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের 

কঙ্কালাৰশি্ট নিজীব দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে এবং 

তাহার একাগ্রতায় প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টসকল তাহার অব্লদ্বিত 

নীতি কার্যে পরিণত করিতে উতসাহযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে 

দেওয়ানী বিভাগে জাতিগত বৈষৈম্যের চিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 

স্থানীর কর্মচারীরা স্থানীয় শীসনপ্রথাঁর প্রবর্তনে ব্যাপৃত রহিয়া- 

ছেন। রাজতন্ত্রশাননপ্রণাঁলীর স্বেচ্ছাঁচারিতা এখন ক্রমে প্রতি- 

নিধিপ্রণালী ও নাগরিক স্বাধীনতায় পরিণত হইতেছে। ভার. 

তের জনসাধারণের স্বাধীনতার পথ এখন ক্রমে সরল হইয়া 

আসিতেছে। যদ্দিও এখন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কোন রূপ হাঁস 

হয় নাই, যদিও গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সম্রাটের ন্যায় আপনাদের 

অসাধারণ ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন, যদিও ভারত গবর্ণ 

মেন্ট শাদনপ্রণালীতে এখন পর্য্যস্ত স্বেচ্ছাচারের পরাকাষ্ট! 



ইঙ্গলগ্ের সাধারণ মত । ১০১ 

দেখা যাইতেছে, তথাঁপি যে প্রণালীতে এ ক্ষমত| পরিচালিত 
হর, সেই প্রণাঁলীর পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। রাঁজ্যবৃদ্ধি দ্বার! 

আপনার ক্ষমতা, সম্মান, অধিকারবৃদ্ধির সময় এখন অন্তহিত 

হইয়াছে । পররাজ্য-গ্রহণের কথা এখন আর শুনা যাঁর ন!। 

আফগানিস্তানে যে ভ্রমাত্ক নীতি অবলম্থিত হইয়াছিল, 
তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অন্যায় আক্রমণ হইতে এ রাজ্য 

রক্ষা পাইয়াছে। মহীশূর বাঁজ্য ৫০ বনর কাঁল বিটিশ ধ।সনা- 

ধীন রাখিয়া! সম্প্রতি উহার বিধিনঙ্ঈত অধিপতির বংশের এক 

জন রাঁজকুমারের হস্তে অপিত হইয্াছে। ভারতের ইতিহাসে 

এই প্রথমবার ব্রিটিশ অধিকারের লোহিত রেখার চিহ্ন অপ- 

সারিত হইয়াছে। নিজাঁমের হস্তে বেরাঁর প্রত্যর্পণের সম্তা- 

বনা আছে। ব্রদার গুইকুমীর আপনার রাঁজ্যে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছেন। কলিকাঁতার প্রধান বিচারালয়ে একজন বাঙ্গা- 

লীকে কিছু দিনের জন্য প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা 

হইয়াছে। 
জাতীয় অহস্কার, স্বেচ্ছাচাঁরমূলক সংস্কার, কেব্ল আত্মো- 

নতিতে ব্যগ্র হিতৈধিতা--এগুলি এখন আর আঁমাঁদের ভারত- 

রাজনীতির মুল ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যাক 

না; পূর্বতন গবর্ণমেন্টের এই গুলি নীতি ছিল "প্রজা 

সাধারণের ইচ্ছা ও মানসিক ভাবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সভ্য- 

তার বিস্তার করা”। ইহাতে আইন ও কর এত দূর বৃদ্ধি পায় 

যে, পরিশেষে অভিনব করস্থাপন করা একটি রাঁজনৈতিক 

সমস্ত। হইয়। উঠে। বিলাতের যে সকল শ্রমজীবী ভারতবর্ষ ও 

চীন দেশের বাঁজারের উপর নির্ভর করিয়া! আসিতেছে, “যুদ্ধের 



১০২ নব ভারত | 

সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের উন্নতি সাঁধন করিবার” নীতি তাঁহাদেতর 

পক্ষে বড় ক্ষতিকাঁরক। “বৈজ্ঞানিক সীম! স্থাপন করিবার” 

নীতির গুণে দ্বভিক্ষনিবারণের জন্য যে অতিরিক্ত কর 

সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎসমুদয় যুদ্ধবিগ্রহে নিঃশেধিত হইয়াছে। 
“ভারতবর্ধীয়দিগের প্রকৃতিগত নীতিজ্ঞানশূন্ত তা” বিষয়ে আংলো- 

ইত্ডিয়াঁন সম্প্রদীয় কোন প্রমাণ না পাইলেও, উহা নিম্শ্রেণীর 

সরকারী কর্মচারী ও গ্রন্থকারগণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করি- 

যাছেন। কিন্ত এখন এ সকল ক্ষীর্ণ বিষয় অবজ্ঞাকুপে 

নিক্ষিপ্ত ও অতীত কাঁলে বিলীন হইয়া গিথাছে। সরকারী 

কর্্মচারিগণের মধ্যে এখন কেহ কেহ অভিজ্ঞতাপূর্ণ উদার 

রাঁজনীতির পরিচষ দিতেছেন এবং গ্রীশস্তভাবে রাজনৈতিক 

বিষয়ের মর্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। অধিক দিন অতীত হয় 

নাঁই, কলিকাতা মিউনিসিপলিটির ভাপতি হারিসন্ সাহেব থে 

স্বাধীন ভাব ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা 

তাহার সম্মীনন! করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, 

তাহার পদস্থ আর সকলেও তাহার ন্যায় সৎকাধ্য সাধন করি- 

বেন*। পাইওনিবর সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইয়াছে, তাহ রাঁজস্বপচিব স্তার অক্লাগড কন্বিনের লেখনী- 

প্র্থত বলিয়া রাষ্ট হইয়াছে । এ প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে 

যে,গবর্ণমেন্টের সর্বোচ্চ কর্মচাঁরীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অবশ্ত- 

স্তাবী পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অথচ অনেকে 

* এবিষয়ে মহামতি কটন সাহেব স্বয়ং যেরূপ সাহস ও স্বাধীনতাবের পরি- 

চয় দিষ্াছিলেন। তাহাতে আমাদেরও নেই বিশ্বান দৃঢ়ীভূত হইয়ছে।-- 
অনুবাদক | 



ইঙ্গলগ্ডের সাধারণ মত। ১০৩ 

দীর্ঘকাল এদেশে বাঁস করিয়াঁও উহা বুঝিতে পাঁরেন নাই। 

বলা! বাহুল্য যে, লর্ড রিপন এবিষ্য়টি যেমন সম্পূর্ণবূপে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, আর কেহই তেমন পারেন নাই। 

রাজ্যশীসনের প্রাচীন নীতিসকল এখন অনাদূত হইলেও 

যে পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ের স্থলে অভিনব নীতিদকল প্রবন্তিত না 

হইবে, সে পর্যন্ত উহা সমূলে বিনষ্ট হইবে নাঁ। এখন এই কার্ষ্য 
করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সহজ নয়। ইঙ্গলগ্ডের মনতরীসম্প্দায় ও 

ইঙ্গলগ্ডের জনসাধারণ সহী না হইলে উহা সম্পন্ন হইবে না। 

এইজন্যই আঁমি বলিতেছি যে, ইঙ্গলণ্ডের সাঁধারণ মতেৰ এই 

একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে ঘে, উহা গব্ণমেন্টেৰ সহারতাকরিতে 

পাঁরে, উদ্দেষ্সাধনে গবর্ণমেপ্টকে বলসম্পন্ন করিতে পাবে এবং 

যখন আঁবগ্তক হয়, তখন গবর্ণমেন্টের অবলম্িত নীতি কার্য্ে 

পরিণত করিয়! তুলিতে পাঁরে। ইঙ্গরেজ জাতির সাধারণ মত 

বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রযোজিত হইলে যে,ফল পাঁওযা মায়, তাহা 

আমি স্বীকার করি। কিন্ত আমার বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্টেৰ 

মূলনীতির সংঘটনবিষয়ে উহা প্রয়োজিত হইলে, অধিকতব ফল 

লাভ হইতে পাঁরে। ইঙ্গলগ্ডের লৌকে ভারতবর্ষের ন্যাব একটি 

বিস্তৃত রাঁজ্যশীসনে চেষ্টা করিলেই যে, তাঁহাদের কর্তব্য কার্ধ্য 

শেষ হইবে, তাঁহা নহে। ধাঁহাদের ভারতবর্ষসংক্রান্ত বিষয়ে 

সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাদের হস্তে শাসনসংক্রান্ত স্তর 

ক্ষুদ্র বিষয় থাকা উচিত। তাহাদের উপরেই পুনর্গঠন-নীতি 

ফলবতী করিবার সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্বভার চিরকালই নমপিত 

আছে। আমাদের ভারতশাঁসনের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে 

তাহারাই মঙ্গলকর ও মহৎ কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ। বর্তমান 



১০৪ নব ভারত । 

আন্দোলন ও উত্তেজনার সময়ে যে সকল অন্তরায় উপস্থিত 

হইয়াছে, ভারতবর্ষের রাঁজকর্শচারীদিগের সমবেত চেষ্টা 

ও সহকাঁরিতায় তৎসমুদয় নিরাকৃত হইতে পারে। পদো- 
চিত প্রভৃত ক্ষমতাবলে, সহিষ্ুুতাঁ, শিষ্টতা.ও সদিচ্ছার দৃষ্টান্তে 

তাহারা আত্মগরিমা ও অহঙ্কার সংযত রাখিতে এবং ভাঁরত- 

বাীদিগের সহিত সদয় ভাব স্থাপন করিতে পারেন। ইঙ্গ- 
লণ্ডের জনসাধারণের কর্তব্য আর এক রূপ । তাহারা সর্বদা 

বৈষয়িক কার্য্যে যেরূপ ব্যাপৃত থাকে, তাহাতে ভারতের 

শাসনকার্যের সুক্ম বিষয় তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই। 

তাহাদের স্বার্থ স্বদেশেরই অধিকতর নিকটবর্ভ। গবর্ণমেণ্ট যে 

সাধারণ নীতি অন্সারে পরিচালিত হইবেন, সেই নীতির উপরে 

তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, যে সাধারণ মতের বলে 

স্থানীয় রাঁজকর্মচাঁরিগণ আপনাদের কার্যে উৎসাহযুক্ত ও দৃঢ়তা- 
সম্পন্ন হইতে পারেন, দেই সাধারণ মত সংগঠনে চেষ্টা করাই 
তাহাদের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। 

ধাহাঁরা আমার নায় মতাঁবলম্বী, তাহাদের এরূপ সাহীয্য- 

দানে দোলায়মানচিত্ত হইবাঁর প্রয়োজন নাই। আমাদের 
সন্দিপ্ধচিত্ত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রতিকূল 

অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আমরা সসজ্জ রহিয়াছি। 

আমাদের যেরূপ বিশ্বাস জন্মিঘবাছে, তাহাতে আমাদের বিবেচ- 

নায় যে নীতি অনুস্থত হওয়া উচিত, সেই নীতি সংগঠিত করা 

কঠিন নয়। আমরা আধুনিক সমাঁজ-জীবনের মূল হত্র_রাঁজ- 

নীতির উপর ধর্মনীতির প্রাধান্ত-স্বীকার করিতেছি । ধর্শনীতি 

দ্বারা আমাঁদের রাজনৈতিক কার্য্যের পরীক্ষা করিতে আমর! 



ইঙ্গলগ্ডের সাধারণ মত। ১০৫ 

উৎস্্ক হইয়াছি। যেমন প্রত্যেক লোঁকের সম্বন্ধে, তেমনই 
প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে কাহার কি কর্তব্য, তাহাই দেখিতে 

হইবে, কাহার কি স্বত্ব আছে, তাহ! দেখিতে হইবে নী। আমরা 
প্রাচীন নীতির স্থলে এই অভিনব নীতিরই নির্দেশ করিতেছি। 

ইহাই পুনর্গঠনবিষয়ে আমাদের অবলম্বনীয় নীতি। এই নীতি 

ইঙ্গলণ্ডের কর্তব্যজ্ঞান ও ভারতবর্ষের প্রয়োজনের উপর সমভাবে 

সংস্থাপিত হইবে। এই নীতিই দুর্বল ও নিপীড়িত জনসাধ্ীরণের 

প্রতি প্রবল জাতির অন্গরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত থাঁকিবে। 

ইহাই আমাদের সেই ভবিষ্যৎ নীতি। জাতীয় স্বার্থত্যাগ, 

স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ, নিস্বার্থভাবে কোমল নীতির অনুমরণ, এই 

তিনটিই এ অভিনব নীতির অবশ্থস্তাবী ফল। 



শাননীতির পুনর্গঠন । 
ভারতে আমাদের অধিকার চিরস্থায়ী হইবে, এরূপ ধারণ। 

বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্ন লৌকেরই আছে । 

যেদিন ইঙ্গরেজী শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও রাজনৈতিক সম- 

তার খুলসথত্র অনুমোদিত হইয়াছে, সেই দিনই ভারতের স্বাধী- 
নতা৷ অপরিতহীধয্য হইয়া উঠিযাঁছে*। উহা! এখন কেবল সময়সাঁপেক্ষ। 

সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত ব্ষিয়ে আমাদের আত্মস্বার্থ ও 

আমাদের কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সাধারণত 

* উপস্থিত বিষধের সমর্থন জগ আমি সন্তেষনহকারে মাউন্ট ার্ট 
এলফিনৃষ্টোনের ন্যায় একজন প্রদিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের অভিমত এইস্থলে 
উদ্ধৃত করিতেছি বহু পূর্বে ১৮৫" অন্দে তাহার একখানি পত্র প্রকাশিত 

হয়। এ পত্রে তিনি লিখিয়াছিবেনঃ--“যে অল্প সংখ্যক বিদেশী পরিদর্শক 

ধর্ম, মানসিক ধারণা এবং আঁচার ব্যবহারের বিভিন্নত। প্রঘুক্ত পৃথকভাবে 
অবস্থিতি করেন, এ নকল কারণে জননাধাবণের সহিত ধাহাদের ঘনিষ্ঠতা 

জন্মে না, ভাহাবা। যে, চিরস্থাধীরূগে কোন বৃহৎ দেশের নকল বিভাগের 
শাসনকার্যয নির্ব্ধবাহ করিবেন) তাহা আমার বোধ হয় না। আমার 

বিশ্বাম ষে, অনা কোন আপত্তি না থাকিলেও ভারতবামীদিগের মধ্যে 
শিক্ষার উন্নতি হওয়াতে এ কার্য অসাধা হইয়া উঠিতেছে। জাতীয় ন্যায়- 
পরতা ও জাতীয় সন্ম'নে জলাঞ্ুলি দিয়া, তারতবাপীদিগের মানসিক ভাব 
চাপিয়। রাখিয়া এবং জ্ঞানোন্নতিতে তারতব[সীকে নিরুৎদাহ করিয়া, 
একদিন তাহাদিগকে নিকৃষ্ট অবস্থায় স্থাপিত করিতে পারা যাইত। কিন্ত 
এখন আমরা আমাদের সহিত নমকক্ষতাবে তাহাদের মানসিক গুণের 

উন্নতিসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি। এই দেশে যে, শাননপ্রণালী 
ও রাজনীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে, তৎসম্বদ্ধে তাহাদের মনে উদার 
মত প্রবেশিত করিতেছি, এখন যে প্রণালী অজ্ঞ ও ভ্রীতদাসদিগের 
শাসনের উপযোগী, দেই প্রণাগীতে তাহাদিগকে শানন করিবার চেষ্টা কর! 
বৃথা ।'” 



শাসননীতির পুনর্গঠন | ১০৭ 

ভাঁরতাঁধিকাঁর হইতে ইঙ্গলগ্ডের লাভ যতদুর অন্থমিত হয়, তদ- 

পেক্ষা, উহা অনেক ন্যুন। অনেকেই ভারতে ইঙ্গরেজদিগের 
চাকরী করা “ভদ্রোচিত কার্য্য, আপাততঃ জীবিকানির্বাহের 

উৎক্ষ্ট সংস্থান ও সম্মানজনক ব্যবসায় বলিয়া মনে করেন। 
এই কাঁধ্যে পুর্ণ যৌবনের গ্রথমভাগ ভারতবর্ষে কাঁটাইয়া 
প্রৌঢত্ব লাভের স্বন্নকাল পরেই উপদ্ুকতুর্ূপ ধনসঞ্চয পূর্বক 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারা যার। অন্ততঃ গ্রৌটা- 

বস্থার পরবর্তী বৃদ্ধাবস্থা স্বদেশে অতিবাহিত করা৷ কাহারও 
পক্ষে অসন্তব নহে” কিন্তু এই হ্ৃদগাকর্ষক চিত্রের একটি 

অন্ধকারময় অংশ আছে। সম্মুখবন্তী আস্তরণপট উত্তো- 

লিত করিয়া! অন্তরালে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, উদ্যম ও উৎসাহ- 

পূর্ণ, স্বাস্থ্যের জীবস্ত মুক্তি ইঙ্গরেজ যুবক স্বদেশ_স্বজাতির নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া প্রাচ্য গগনের প্রখর রশ্মির নিয়ে স্বেচ্ছা- 
ক্রমে অক্্লানচিত্তে নির্বাসিত হইতেছেন। তাঁহার যৌবন, তাহার 

(অকাল) বার্ধক্য সামীন্য অর্থে বিক্রীত হইতেছে। নিস্তেজকারী 

অসহনীয় জলবায়ুর মধ্যে তাহার জীবন অতিবাহিত হইবে। 

যে পারিবারিক ধর্মের ক্ষমতায় হৃদরের উচ্ছজ্ঘলতা দূর হয়, 

অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়, চরিত্র উন্নত হয়, তাঁহা হইতে তাহাকে 

বলপূর্ববক বিচ্ছিন্ন কর! হইয়! থাকে । যুবক স্ত্রীপুত্র ও বন্ধবর্গ 
হইতে বিষুক্ত হইয়া পড়েন। তাহার সন্তানগণ ভারতে 
শিক্ষিত হইতে পারে না। মাতার সহিত তাহাদিগকে অতি 

শৈশবেই পিতার নিকট হইতে বিদায় লইতে হয়। কোন 
কোন সময়ে তাহাদের পারিবারিক বন্ধন চিরকালের জন্য 

বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয়। কিস্ত অনেক সময়ে এই পারিবারিক 



১০৮ নব ভারত। 

বিচ্ছেদ ইহা! অপেক্ষাও অপকারক ও অপরৃষ্ট আকার ধারণ 

করে। পুত্রকন্তার সংখ্যা ক্রমেই বুদ্ধি পাঁয়,' অথচ মাতা 

পিতার কেহই সম্ভতানগণের পালন ও শিক্ষার ভার স্বহস্তে 

গ্রহণ করেন না। ছুূর্ভাগ্যক্রমে এই নিন্দনীয় প্রণালীই অনেক 

সময়ে পরিগৃহীত হয়। কিন্তু যখন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 

প্রণালী অবলম্থিত হয়, যখন জননী কর্তব্যকর্মের সংগ্রাম ক্ষেত্রে 

স্বামীর, নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বদেশে সন্তানপাঁলনে 

নিয়োজিতা' হন, তখনও সেই দীর্ঘব্যাপী অস্বাভাবিক: বিচ্ছেদে 

গাহস্থ্য জীবন ও পারিবারিক স্নেহবন্ধন নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত 

হইয়| থাকে । এই পারিবারিক বিচ্ছেদ এবং তৎপ্রযুক্ত অশান্তি 
ও দুশ্চিন্তা আমাদের ভারতপ্রবাসের ভয়ঙ্কর সহচর। একজন 

ভাঁরতে যাইয়া! অথোপার্জন করিতে পারেন। কিন্ত অর্থ দ্বার 

যাহ! কিনিতে পাঁরা যাঁয় না, এমন বিষয়ে তাহাকে বঞ্চিত হইতে 
হয়। আপনার বৈষয়িক কার্য্যের অব্সানে তিনি স্বদেশে ফিরিতে 

পারেন বটে, কিন্তু তখনও যদি তাহার কাঁধ্য করিবার শক্তি 

থাকে, তাহা। হইলে সে শক্তি চালনার ক্ষেত্র পাওয়া যাঁয় না। 

স্থৃতরাঁং ভীহাঁর পরিপকক অভিজ্ঞতা বৃথা হইয়া যাঁর এবং 

তাহাকে অলস ও লক্ষ্য-বিহীন অবস্থায় অবশিষ্ট জীবন অতি- 

বাহিত করিতে হয়। বস্ততঃ অধিকাংশ স্থলে তীহার স্বদে- 

শের কার্ধ্যে ব্যাপৃত হওয়ার অনুরূপ শক্তি থাকে নৰ। তাহার 

দেহ জীবনীশক্তি শৃন্ভ হয়। বহুবত্সরের কঠোর পরিশ্রমে, 

তাহার হৃদয়ের তেজস্থি তা হীম হইয়া যায়। এতকাল তিনি 
যে বিশেষ কা্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই কার্ষ্যে তাহার মন সঙ্কীর্ 

হইয়া পড়ে। এখন ঠিনি সেই কার্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, 
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এবং এতদিন যে বায়ুতে তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বীদ হইতেছিল, তাহা 
হইতে অভ্তরিত হইয়া, তিনি অস্তিত্বমাত্রে পর্যবসিত হইয়। 
পড়েন । 

_ তাঁরস্কগ্রবাসী ইঙ্গরেজের নিকট এই চিত্র অতিরঞ্জিত বলিয়! 
বোধ হইবে না। 

সত্য বটে, আমরা যত দিন ভারতবর্ষ আপনাদের অধীনে 

রাখিতে পারিব, ততদিন লোকবৃদ্ধিজনিত অন্বিধা নিরা- 

করণের একটি উৎকৃষ্ট উপায় আমাদের আয়ত্ব থাকিবে। যেহেতু 
যে সকল মধ্যবিত ইঙ্গরেজ যুবক স্বদেশে অন্নের সংস্থান করিতে 

অসমর্থ, তাহার! ভারতে যাইয়া জীবিকানির্বাহের উপায় 

করিতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে যত অনুকুল যুক্তিই থাঁকুক 

না কেন, ইহ! অবন্ত বল! যাইতে পারে যে, এই সকল লোক 

একটি অভিনব রাজ্য বা নূতন আশার অনুপ্রাণিত, নৃতনবিধ 

সুবিধাসম্বলিত একটি অভিনব সমাজসংগঠন এবং তৎপ্রধুক্ত 

আপনাদের উন্নতিসাধন করিবাঁর জন্য ভারতে বাঁদ করে না। 

ইহারা ভারতবর্ষে আইসে লাভের জন্য | আপনাদের মনোনীত 
কার্ধ্য সাধ্যান্গুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়াই ইহারা স্বদেশে প্রতি- 

গমন করে। ভাঁরতে ইহাদের প্রবাস অল্নকালস্থারী। এইরূপ 

নিয়ত গমনপ্রত্যাগমনে, প্রবাঁপীদিগের নৈতিক অবনতি না 

হইলেও ইঙ্গলণ্ভীয় সমাজের বিশৃঙ্খলা জন্মে। এই শেষোক্ত 

কৃফলের সহিত তুলনায় ইহারা ভারত হইতে যে ধন আনয়ন 
করে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎ কর। ভারতে ইহারা প্রবাসী, 
পরিব্রাজক। আপনাদের জন্মভূমিতে ইহারা অপরিচিত বিদেশী। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতের আধিপত্য পরিত্যাগ 
১৩ 
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করিলে আমাদের বিপুল ভারতবাণিজ্য রহিত হইবে। তু 

ত্বরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইউনাইটেড ষ্টেটসের স্বাধী- 

নত] ঘোষিত হওয়াতে মাতৃভূমির সহিত সে দেশের ব্যবসায়ের 

হাঁস হয় নাই। 
যদি বলাষায় যে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ইঙ্গলণ্ড ইউ 

রোপীয় জীতির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমত। ববিয়! গণ্য হইবে। 

অধিকস্ত' ভারতবর্ষ আমাদের সেনার রণ-কৌশল-শিক্ষার 

ক্ষেত্র স্বরূপ, এজন্ভও ভারতবর্ষ আমাদের অধিকারে রাঁথ! 

আবশ্তক। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে,ইঙ্গলও 

ভাঁরতবিজয়ের বহু পূর্বেই প্রকৃত শক্তিসম্পন্ধ ছিল। ক্রম- 

ওয়েলের নিজের দ্রেশ চিরদিনই তাহার সন্তানগণের 

তেজস্থিতা ও পৌরুষে ব্লসম্পন্ন। আর এখনও যে, ইঙ্গলণ্ড 

পরাক্রান্ত, তাহা! ভারতবর্ষ ইন্জলণ্ডের অধিকারে আছে 

বলিয়া নয়। ভারতবর্ষ ইন্গলণ্ডের স্কন্ধে একটি গুরুতর ভার 

স্বরূপ। ভারতাঁধিকারে ইঙ্গলণ্ডের শক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়। 

পড়িয়াছে। সেই শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য তথা হইতে 
আমাদের চলিয়া-আইসা কর্তৃব্য। 

অপর দ্িকে ভারতাঁধিকার হইতে ইঙ্গলগ্ুকে যে, প্রভৃত 
অন্থুবিধা ভৌগ করিতে হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে 

পারিবেন না। ভারতরক্ষা করিতে যাইয়াই, আমর! অনেক 
গোলোযোগের নুত্রপাত করিতেছি। ইউরোপের বাহিরে আমা- 

দিগকে যত সম্ধটে পড়িতে হয়, ভারতবর্ষই ত্বাহার একমাত্র 

কারণ। প্রধান প্রধান প্রাচ্য জাতির সহিত আমাদের যে সকল 

বিবাদ হয়, তাহার মূল ভারতবর্ষ। ভারত্বের রাজস্বঘটিত্ত 
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বিষয়ের জন্তই চীন দেশের সহিত আমর! সাতিশয় দূষিত ব্যবহার 
করিতেছি। এইরূপ ভারতবর্ষের জন্যই ইউরোপে আমাদের 
পররাষ্ট্রনীতি অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে *। 
আমাদের দেশের বাঁজনীতির নেতারা আমাদিগকে এখন 

আর একটি মহাপরাক্রান্ত পাশ্চাতা শক্তি না বলিয়া এশিয়ার 
একটি প্রধান শক্তি বলিয়া নির্দেশ করিতে সম্কুচিত হন না। 
বহু শতাব্দীর শ্রম ও স্বতউদ্ভুত চেষ্টার ফলে ইউরোপীয়জাতির 
সহিত আমাদের একতা ঘটিয়াছে। সেই একতা পরিহার 
করিয়া, যেজাতি আমাদের অপেক্ষা হীনবল, যাহারা! মহাঁ- 
দেশ, সাগরসমূহে আমাদিগহইতে বিচ্ছিন্ন এবং জল, বায়, 
ভাঁষা, ধর্শ, রীতিনীতি, জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ে 
আমাদের ভিন্ন ধর্ধাক্রান্ত, সেই প্রাচ্জাতির সহিত সংশ্রবে 

* ১৮৭৯ তাবে ১২ই মে টাইমস পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাবত- 
বর্ষের সন্থদ্ধে উপস্থিত বিষয়ে ও অন্যানা বিষয়ে সাধাবণ মত কিরূপ তাহা & 
গ্রবদ্ধেব নিম়োদ্ধ ত তা*শে পরিশ্কট হইবেঃ_“ভারতাধিকারের সহিত ইঙ্গ- 
লণ্ডেব সমস্ত পববাষ্নীতিব যে অধিকতব সংস্ব মাহে, তাহার উল্লেখ করা 
বাছল্য মাত । মাপ্টাৰ (বোধ হয জিব্রাল টরেরও) পূর্বদিকে যাহা কিছু 
কিবা হয়, তাহাতেই ভাবতবর্ষেব সম্বন্ধ থাকে । এশিয়ামাইনর বা মিশরদেশ 
ভারতবর্ষের পথে বা পথের নিকটে অবস্থিত বহিয়াছে বলিয়াই, আমর! উহার 
সংস্ববে আমির থাকি । আর কিছু অগ্রসর হইলেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা- 
সম্বন্ধে রশের সহিত ভারতবর্ষের সংম্্রব হইতে পারে বলিয়াই, আমর] ভার- 
তের দ্রিকে রুশের অগ্রদর হওয়াতে ঈর্ষ। প্রকাঁশ করি। ভারতে যে রাজ- 
নীতির বিস্ত'তভাব দেখাইয়াছি, তাহা মছুদ্দেগ্েকি অমছুদ্দেগ্ে প্রবন্থিত 
হইল, তাহা আমাদের দেখ! উচিত। ভারতসাকআজা ঙ্কার্থ অবিশ্রাত্ত কষ্ট 
স্বীকার করাই যদি আমাদের কর্তব্য হয়, তাহা! হইলে যে, উহা! থাকার 
আমানের স্থবিধা আঁছে, সে বিষয়ে নিঃসলোহ হওয়! উচিত 1 +** এগন বোধ 
হয়, ভারতের শাসন-কার্ধা-মম্পাদনার্থ অভিনব প্রণালী প্রবর্তনের সময় 
উপস্থিত হইয়াছে। উহ যে আবগ্ক ও সম্ভবপর, তাহ। অনেক গুলি ঘটনা 
সঈভবে প্রতিপন্ন করিতেছে ।” 
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আসিতে ইহারা আমাদিগকে প্রবন্তিত করিতেছেন । যত 
দিন এই নীতি প্রবল থাকিবে, ততদিন আমাদের স্বদেশের 

স্বার্থের সমূহ ক্ষতি হইবে। ন্বদেশে আমরা যে, নানা প্রকার 
্বর্ঘনথত্রে জড়িত রহিয়াছি, তাহা পর্যাপ্ত বোধ না হওয়াতেই যেন 
বিদেশে নানাবিধ স্বার্থের কল্পনা করিতেছি। আমর! স্বদেশে 

যে সকল শীঁসনসংক্রীত্ত কার্য্যের সম্পাদনে কতসঙ্কল্প রহিযাঁছি, 

তাহাই লম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছি ন|। পা্লিয়ামেণ্ট মহা" 

সভার কার্ধ্য ক্রমেই জমিয়া যাইতেছে ইঙ্গলণ্ডে কষকদিগের 
অবস্থার বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা! আছে। শ্রমজীবীদিগের 

সহিত মূলধনীদিগের সম্বস্কও পরিবর্ভনযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
গ্রাচীন সামন্ত-প্রথা ও কাথলিক ধর্মের শেষ চিহ্ন দিন দিন 

অন্তহিত হইতেছে । লোকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত 

হইয়া পড়িতেছে। অথচ এ সকল প্রাচীন প্রথার স্থানপুরণের 
কোন চেষ্টা হইতেছে না। আমাদের পরিবর্ধনশীল মহানগর 

সমূহের সহআ সহ অধিবাপীর অশেষ যাতনা যেন, নীরবে 

ই্গরেজের প্রবল রাঁজ্যলিগ্ণা ও গ্রভূত্বপিপাসার বিরুদ্ধে ইঙ্গ- 
লগ্ডের নিকটে অভিযোগ করিতেছে। 

যে মুখ্য কর্তব্যের উপর আমাদের স্বদেশের স্থখসৌতাগ্য 
নির্ভর করিতেছে, তাহাতে উদাপীন না হইলে আর আমর! 
পররাষ্ট্রগ্রহণনীতির অনুসরণ করিতে পারি না। আমাদের 

কর্তব্যের সহিত স্বার্থের সামগ্রন্ত আছে। আর আমর! কাল 

হরণ করিতে পারি না। আমরা ভারতবর্ষ একবার পাইয়াছি 

বলিয়াই, যে পর্য্স্ত উহা হস্তান্তরিত না হয়, সে- পর্য্যন্ত 

উহা ধরিয়া বসিয়া! থাঁকিব, এইরূপ স্বন্সঙ্কল্লের বশবর্তী হইয়! 
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আর আমরা ভারতবর্ষ লইয়া থাকিতে পারি না। “ভারতের 
সুশাসন ও স্বাধীনতা৷ বজায় রাখিয়া এবং ইউরোগীয়দিগের 
ধনপ্রাণ রক্ষার স্থবন্দোবস্ত করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, ভারতবর্ষ 

পরিত্যাগ কর! বিধেয়”, * কর্তব্য বুদ্ধি ও স্বার্থ উভয়েই এক 
বাক্যে এই কথা বলিতেছে। 

হঠকারীর ন্তায় কাঁজ করা আমার মতে অন্থৃচিত। আমার 

মতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি কিছুই করা 

কর্তব্য নহে। আঁমি গবর্ণমেন্টের একজন প্রতৃভক্ত ক্ষুদ্র 

কর্মচারী। আমি যে রাঁজকীয় কার্যে ব্রতী আছি, তাহার 

দায়িত্ব উত্তম রূপে বুঝি। আমার মতসম্বন্ধে কাহারও ভ্রমাত্মক 

বিশ্বাস না জন্মে, সে বিষয়ে আঁমি বিশেষ সতর্ক। ভারতবর্ষ 

ইন্সলগুকর্তৃক যেরূপে পরিরক্ষিত হইতেছে, তাহার অনুরূপ 

দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নাই। ভারতের নিমিত্ত ইঙ্ঈলগকে 

অনেক রূপে দায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। মে সকল হইতে 

সহজে মুক্ত হওয়া সন্তব নহে। বৌধ হয, কেহই সহসা ভারত 

পরিত্যাগ করিতে বলিবেন না। ভারতের পক্ষে অতীত কালের 

প্রথা পরিত্যাগ করা যেরূপ অসম্ভব, ইঙ্গলণ্ডের পক্ষেও অভীত 

কালকে বিশ্বৃত হওয়া! তেমনি অপস্তব। কেহ যদি একটি শিশুকে 

অপহরণ করিয়া! লইয়! যায় এবং পরে নিজের দুষষীর্ধ্য স্মরণ 

করিয়া, অনুতপ্তহদয়ে ব্যাপ্রের আবাসভূমি কোন অরণ্যে 

সহসা তাহীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ভাহার কার্য্যে 

যেরূপ হয়, আমরা! যদি ভারত-রক্ষার স্ুুবন্দোবস্ত না করিয়া 

* এই স্থলে ও অন্ঠান্য ছ্থলে মামি যে ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছি. তাহার 

আভান ভাক্তর কনগ্রিবের ভারতবর্ষণীর্ষক প্রস্তাব হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
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সহসা চলিয়া যাঁই, আমাদের কার্ধ্যও সেইরূপ হইবে। লর্ড" 

রিপনের কাধ্যের বিরুদ্ধে যে নিতীস্ত শোচনীয় আন্দোলন 

হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা! যায় যে, ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ কর! সহজ নহে। ইহা ধীরে ধীরে কোমলভাবে 
করিতে হইবে। শাদন-নীতির পুনর্ণঠন এক দিনের কার্ধ্য 

নহে। ইহা ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করিতে 

হইবে ।,আমি যে নীতির সমর্থন করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরি- 
ণত হওয়ার পূর্বে বনু বৎসর ও বহুপুরুষ চলিয়া যাঁইবে। 

কিন্ত এই নীতিই আঁমাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

আমরা এই উদ্দেশ্তেই নিরন্তর যত্ব ও চেষ্টা করিব। শীঘ্রই 

হউক বা বিলম্বেই হউক, ভাঁরত প্রাচ্যজাতির মধ্যে 
আপনার প্রাচীন গৌরবান্বিত আঁসন পরিগ্রহ করিবে। যাহাতে 
ভারতভূমি ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারে, 
আমরা কাঁধ্যতঃ তাহারই সহায়তা করিব। কেবল মুখে বলিলে 
চলিবে না। ভারত গবর্ণমেন্ট যাহাতে সকল প্রকার দায় হইতে 
শীস্তভাবে মুক্ত হইয়া দেশের শীদনভাঁর ভাঁরতবর্ধীয়দিগের 
হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, তাহাই তীহাঁদের প্রধান 
উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত। 

এই কার্য প্রথমে যতদুর কঠিন বলিয়া অনুমিত হয়, বন্ততঃ 
উহা তত কঠিন নহে। বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে সন্তাব 

স্থাপন যত কঠিন কাঁ্ধ্য, এক এক রাজ্যের স্থশাঁসনের বন্দোবস্ত 

করা, তত কঠিন নহে। উক্ত রূপ সভাবস্থাপনও যত দুরূহ 
বলিয়া বর্ণিত হয, বাস্তবিক তত দুরূহ নহে। ইঙ্জরেজ নিত্য 

ভয়ঙ্কর নীতির বলে ভারতবর্ষকে চাপিয়া রাখিতেছেন। ভারতে 
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শাঁসননীতির পুনর্গঠনে তীহারা৷ অসমর্থ, ইহা স্বীকার করা 

তাহাদের পক্ষে শোভা পায় না। 

উপস্থিত বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, 
তৎসম্বন্ধে কয়েকটি স্কুল স্থুল বিষয়ের উল্লেধ করিব । সাধাঁ- 

রণতঃ বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষকে ইঙ্গ- 

লণ্ডের একটি উপনিবেশ বলিয়া গণ্য করিয়া, 'ইঙ্গলণ্ডের 

সহিত উহার ভ্রাতৃভাঁৰ স্থাপন করিলেই উপস্থিত বিশ্িয়ের 

সুন্দর মীমাংসা হয়। ভারতবর্ধ ও ইঙ্গলণ্ডের মধ্যে এই- 

রূপ সম্বন্ধ নির্ধারণ করিলে অর্থাৎ ইঙ্গলগড প্রধান দেশ এবং 

ভাঁরতবর্ষ উহার উপনিবেশস্থানীয় হইলে যে, ভারতের বিভিন্ন 

রাজ্যের অধিপতিগণ শাস্তভীব অবলম্বন করিবেন, তাহাতে 

বিশ্বাস স্থাপন করা যাঁ়। ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজের সর্বদা স্বার্থ 

থাকিবে। এই স্বার্থ প্রযুক্ত ইঙ্গরেজ স্ুশাদনের জন্য ভারতের 

শাসনকার্যে আবশ্তক মত হস্তার্পণ করিতে পারিবেন। যদি 

কখনও ভারতে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইঙ্গলগড 

উভয় দেশের স্বার্থরক্ষাঁর জন্য সৈন্যবলে উহার দমন করিবেন। 

ইন্গলগ্তই ভারতে শাস্তিরক্ষার জন্য প্রধানত দায়ী থাকিবেন। 

যে পর্য্যস্ত ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেন। সজ্জিত থাকিবে, 

সেপর্যাত্ত ভারতে ব্রিটিশ দেনা রাখিতেই হইবে। কিন্ত 

ভারতীয় সৈন্তের সংগঠনগ্রণালী উপযুক্তরূপ পরিব্ঠিত করিলে 

ব্রিটিশ সেনার সংখ্য| কমান যাইতে পারে। বিজিত দেশ- 

শাদনের ছুইটি মাত্র উপায় আছে। হয় পরাজিত জাতিকে 

সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা» না হয় তাঁহার্দিগকে আপনাদের 

সমকক্ষ জ্রান করিয়া কার্য করা। আমরা ভারতবর্ষীয়দিগকে 



১১৬ নধভারত | 

ক্রমেই মকল বিষয়ে আমাদের সমকক্ষ করিয়া তুলিতেছ্ি। 
এখন কি সৈনিকবিভাগ কি দেওয়ানীবিভাগ, গবর্ণমেণ্টের 

সকল বিভাগেরই সংস্কারকালে, যাহাতে গবর্ণমেন্টের স্বার্থ 

ও ব্যক্তিগত স্বার্থ এক হয়, তাহারই উপায় করিতে হইবে। 

ভারতবর্ষে এখন অর্থের জন্যই লোকে সৈনিক-শ্রেণীতে নিবিষ্ট 

হয়। আমাদের সীমান্ত প্রদেশে বা তদ্বহিঃস্থিত অসভ্য বর্ধর 

জাঁতি' হইতে সৈন্ভ সংগৃহীত হইয়া থাকে । এ দিকে আমা- 

দের ভারতীয় প্রজাগণের শৌধ্যবীর্য ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। 

স্তার রিচার্ড টেম্পল “কণ্টেম্পৌরারি রিবিউ” নামক সাময়িক 

পত্রে লিখিয়াছেন যে, “৫০ বৎসর পূর্বে যে সকল জাতি শস্ত- 

চালনায় নিতান্ত অন্কুরক্ত ছিল, আজ তাহাদের আর সেরূপ 

পরাক্রম নাই। শিক্ষিত হইলে ভারতীয় সৈন্ত এখনও রণদক্ষতা 

দেখাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে লোকের আর 

পূর্বের ন্যায় সমরবাসনা এবং মন্ুদ্ধে সেইরূপ আসক্তি দেখ! 
যায় না৮ মোগল সম্াটগণ ভারতবাপীদিগকে হৃদয়ের 

সহিত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাম করিতেন। আকবরের পিতামহ 
বাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তীহাদেরই সম্তানগণ 

আকবরের প্রধানতম সেনানাঁয়ক ও প্রধানতম সহায় হইয়া 

উঠিয়াছিলেন। বীরত্বসম্পন্ন রাঁজপুতেরাই মোগলের সিংহা- 
সন-রক্ষার প্রধান ্তস্ত্বক্ূপ ছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ গবর্ণ 

মেট, সন্দেহের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সামান্য সৈনিকগণই 

বৃদ্ধ হইলে আমাদের সামন্ত-শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়া 
থাকে। দীর্ঘকাল কার্য্য করাতে তাহারা অধিক বেতন পায়, 

এবং নিম্পপদস্থ ব্রিটিশ সেনার সহিত একত্র উপবেশন্ করিতে 
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পাঁরে। এরূপ লোকের নিকট হইতে আমর! বিশেষ সহায়তার 

আশা করিতে পারি না। সহায়তাও কখনও প্রাপ্ত হই না। 

রুশিয়া মধ্যএশিয়াতে যে সকল জনপর্দ অধিকার করিয়া 

ছেন, তৎসমুদয় হইতে এক জন আলিখানফ্ বাঁ একজন 

লরিস্ মেলিকফের স্তায় সেনাপতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। 

আমরা কেবল নায়ক, হাবিলদীব বা রসলদাঁর অথবা অন্ত 

কোন নিয়পদের লোক মাত্র দেখাইতে পারি। ইঙ্গলগ্ডেবু জন- 

সাধারণ এই সকল নামের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে না। ভারত- 

বর্ধীয় সেনার সংস্কার করিতে হইলে সর্বপ্রথমে তাহাদের 

বেতন ও ক্ষমতা! বুদ্ধি করিতে হইবে, তাহাদের কাধ্যদক্ষতা 

ও উচ্চাকাজ্ষা-বিকাশের পথ করিয়া দিতে হইবে এবং 

তাহাদিগকে আমাদের সমকক্ষ করিয়। তুলিতে হইবে। 

এরূপ হইলে ভারতের সন্ত্রান্ত ভূম্যধিকারী ও ভদ্র রোৌকগণ 

আঁমাঁদের সৈনিকশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইতে পারিবেন। ইহাতে 

তাহারা অর্থলোলুপ সেনার পরিবর্তে বিশাল জাতীয় 

সৈনিকদলে পরিণত হইয়া উঠিবেন। এই নীতির সঙ্গে 

সঙ্গে স্বতন্বীকরণপ্রণালী অনুসারে ভারতীয় সেনা বিভিন্ন 

গ্রদেশে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা আবশ্তুক হইবে। দেও- 

ফানী বিভাগে এই প্রণীলী অবলম্থিত হইয়াঁছে। এই 

প্রণালীতে সমগ্র ভারত কানাডা এবং ইউনাইটেষ্টেটদের 

তায় পরস্পর একতীসবত্রে সম্বন্ধ কতকগুলি প্রদেশীয় রাজ্য 

দ্বারা শাঁদিত হুইবে। প্রদেশীয় কর স্থাপিত হইলেই প্রাদে- 

শীয় গ্রতিনিধিশাসন-প্রণালীস্থাপন আবশ্ক হইবে। তাহা 

হইলে ক্রমে প্রতোক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পরিপুষট 
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ও নির্দারিত হইতে থাঁকিবে। জনসাধারণ হইতে লোক 

নির্বাচিত হইয়া, প্রদেণীয় সৈম্ঘদল সংগঠিত হইবে। এই 

সৈনিকগণের আপন আপন দলের মধ্যে একতাঁর আবি- 

ভ্শব হইবে, মমতা জন্মিবে এবং ক্রমে প্রত্যেক দলের 

কীর্তিকাহিনী সেই সেই দলের সৈন্ঘগণের গৌরবের বন্তব ও উৎ 

সাহের হেতু হইয়া উঠিবে। এই সকল সৈন্ত যে প্রদেশে কার্ধ্য 
করিরে, সেই প্রদেশের ভদ্র লৌকগণ ইহাদের অধিনায়ক হই- 
বেন। প্রদেশীয় সেনা এইরূপে গঠিত হইলে তাহারা ভারতের গৃহ- 

বিচ্ছেদনিবারণে ও বিদেশীয় শক্রর আক্রমণনিরোধে . সম্পূর্ণ 
সক্ষম হইবে । মোগল সমরাটগণের সময়ে রাজপুত ও মুসলমানগণ 
আপনাদের জাঁতীয় অধিনায়কদিগের অধীনে বিভিন্ন সেনা 

দলে বিভক্ত হইয়৷ বীরত্বের প্রতিযোগিতায় যেরূপ শৌর্্য ও 

সাহস দেখাইত, তাঁহা আজ পর্য্যন্ত ইতিহাঁস পাঠকের স্থৃতিপথে 
জাঁগরূক রহিয়াছে । ভবি্ষ্য কালের প্রদেশীয় সৈহ্যদলও সেই- 

রূপ প্রতিযোগিতায় উত্তেজিত হইয়া সাধারণ স্বার্থের জন্য 

সংগ্রামে সেইরূপ শূরত্ব ও সেই রূপ সাহসের পরিচয় দিবে। 

ভারতবর্ষীয়ের৷ সখের সৈনিকদলে প্রবেশীধিকাঁর চাহিতে- 
ছেন। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে ব্রিটিশ সেনা ও বেতন- 

ভোগী ভারতীয় সেনা ক্রমে কমাঁন যাঁইতে পারে। ভারতের 

কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সখের সৈনিকদলের জন্য 

আন্দোলন করিয়। আসিতেছেন। হৃদয়ের অতি উচ্চভাবে 
পরিচালিত হইয়া, তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা 
মনে করেন যে, যখন তীহার! স্বদেশের শাসনকার্য্যের 

অপেক্ষাকৃত অধিক ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, 
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যখন শ্তীহারা স্বাধীন প্রজার ম্যায় স্ব স্ব অধিকার প্রার্থন। 

করিতেছেন, তখন তীহাদের পক্ষে দেশরক্ষার ভার গ্রহণে 

কুষ্টিত'হওয়া উচিত নয়। ক্ষিত্ব এই ভাবের সহিত আরও 
অনেক মহৎ ভাঁব জড়িত রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগকে 

ধের সৈনিক দলে গ্রহণ করা উচিত কি না,তদ্বিষয়ে যে গ্রস্তাব- 
লেখকের কথা৷ আমি স্থানাস্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তিনি 

বলেন ?+ 

“সখের সৈমিকদলতূক্ত হওয়ার ইচ্ছার মূলে এই কয়টি 
কারণ রহিয়ীছে£-(১) রাজনৈতিক সমতা স্থাপনের ইচ্ছা, 

এক শ্রেণীর লোক প্রতুত্ব করিবে, অপর শ্রেণী দাস বলিয়া 

গণ্য হইবে, এই অসয়তা দূরীকরণের ইচ্ছা) (২) ধাহারা দেশের 
রাজনৈতিক ন্বত্বাধিকীরসম্বন্ধে স্বাধীন প্রজার ন্যায় পরি- 

গৃহীত হইতে চাঁহেন, ধাহাঁরা মোটা মাহিনার গবর্ণমেণ্টের 

উচ্চ কর্ম গ্রহণে ইচ্ছা করেন, তাহাদের রাঁজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ 

করা উচিত, এই বিশ্বাস; (৩) বাঙ্গালী ও অন্ঠান্ত ভারতীয় 

জাতির শারীরিক হীনতা৷ অত্ান্ত শোচনীয়, এই শারীরিক 

হীনতা যাহাতে দূর হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার ইচ্ছা; 
(8) মহা রাজ্জীর বিপুল সাআাজ্যের রক্ষক হইয়া যশ লাভের ইচ্ছা) 
(৫) ভারতে উন্নতিবিধায়ক ইঙ্গরেজ ও অবনতিব্ধায়ক রুশের 

মধ্যে বিবাদ অবস্ঠস্তাবী, এই বিশ্বাস এবং সেই বিবাদে ইঙ্গ- 

রেজ়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেই ভারতবর্ষের কল্যাণ হইবে, 
এই ধারণায় নিঃসন্দিপ্বভাবে সমবেদনাপ্রকাশের ইচ্ছা 1” 

শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ব্ষিয়ে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, 

তাহ! অতি বিচিত্র। ভারতীয় সংবাদ পত্রনকলও একবাক্যে 
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ও উৎসাহের সহিত ইহাদের সহিত উপস্থিত আন্দোলনে 
যোগদান করিয়াছেন। আন্দোলনকারিগণ যেরূপ উৎদাহ 

দেখাইয়াছেন, যদি সেই রূপ ধৈর্ধ্য ও স্থিরতা দেখাইতে পারেন, 

তাহ! হইলে এই আন্দোলনে আমাদের সেনার ভবিষ্যৎ গঠন- 

প্রণালী অনেক পরিবর্তিত হইবে এবং দেশের সামরিক ভাব 

জীবন্ত ভাবে থাকিবে। 

অতএব দেশের শাঁদন-প্রণালীর পুনর্গঠন এই রূপে 

করিতে হইবে | ভারতবর্কেই ইঙ্গলঙ্ের উপনিবেশ জ্ঞান 
করিয়া পরস্পর একতাসম্বদ্ধ কতকগুলি প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট 

দ্বারা শাঁদনকাঁধ্য চাঁলাইতে হইবে, এবং ক্রমে বেতন- 

ভোগী স্থায়ী ব্রিটিশ সেনার স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 

জাতীয় সেন! সংগঠিত করিতে হইবে। যেসকল সামাজিক 
প্রথা এখন বর্তমান আছে, তাহা সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে। 

পাশ্টাত্য সভ্যতার প্রভাবে যে সামাজিক বিগ্রুব সংঘটিত হই- 
তেছে, তজ্জন্ দেশ এখনও প্রস্তত হয় নাই। এখনও দেশের 

বর্ণগত প্রাধান্ত ও নেতৃত্বের সম্যক আবশ্যকতা রহিয়াছে । বর্ত- 

মান সময়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ফলে যে, উচ্চ বর্ণের প্রতৃত্ 
বিনষ্ট হইয়। সমাজের সকল শ্রেণীর পার্থক্য দূরীভূত হইতেছে, 
তাহা সকল দিকেই কুফল উৎপাদন করিতেছে । যে বিদেশীয় 

সেনায় দেশ নিববী্্য হইয়া পড়িতেছে, এখন তাহা দুর করিয়। 
এক এক জন দেশীয় রাজার অধীনে এক এক্টি রাজ্য স্থাপন 

করা বর্তব্য। এই সকল রাজ! ও নিয়শ্রেণীর শ্রমজীবী লোকের 

মধ্যে এক দল খরশ্ব্্যশীলী ক্ষমতাঁপন্ন লৌক থাকা আবস্তক। 

এইরূপ ব্যবস্থা এদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী । ইঙ্গলণ্ডের পূর্বোক্ত 
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ওপনিবেশিক প্রীধান্ত ভিন্ন আরও কোন প্রকার রাজনৈতিক 

বন্ধনদ্বার৷ ভারতের প্রস্তাবিত একীভূত খণ্ড-রাঁজ্যদকল পরস্পর 

দ়বদ্ধ রাখিতে ইইবে। নিয় শ্রেণীর লোকের উপরে একদল 
ক্ষমতাঁপন্ন ধনী মন্প্রদায় থাকা নিতান্ত আবগ্তক। প্শ্রেণীর 
লোকের অজ্ঞতা, নিরীহ প্র্কৃতি, এবং ছূর্বলতা৷ প্রযুক্ত একদল 

ক্ষমতাপন্ন উচ্চ শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন রহিয়াছে । অতএব 

প্রাচীন কাল হইতে যাহার! সমাজ পরিচালন ও শাসন করিয়া 
আসিয়াছেন, এরূপ এক দল শক্তিসম্পন্ন অভিজাত সম্প্রদায় দেশের 

সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ থাকিবেন। হিন্দুদের সহিত দীর্ঘকাল 
একত্র বাসপ্রধুক্ত মুদলমানেরাও বর্ণতেদের প্রভাব অন্ুতব 

করেন। সুতরাং মুললমান ও হিন্দু, উভয় সম্প্রদায়ই উক্ত সম্প্র- 

দায়কর্তৃক শসিত হওয়ার সম্পূর্ন যোগ্য। হিন্দু এবং মুলমান- 
 দিগের ধর্মবিষয়ক অক্য কোনরূপে এ প্রকার শান- 

প্রণালী স্থাপনের অন্তরায় হইবে না। ধর্মাব্ষয়ক অনৈক্য 
অবপ্ত সকল প্রকার শাদন-প্রণালীর পুনর্গঠনের প্রতিকুল। 

কিন্তু আমার স্মরণ আছে যে, আকবর ও হায়দর 

আলির প্রধান কর্মচারিগণ হিন্দু ছিলেন। রণজিৎ সিংহের 

সর্বাপেক্ষা কার্যযদক্ষ মন্ত্রী মুঘলমান | এই মন্ত্রীর ক্ষমতায় তাহার 

রাজনীতি নির্দিষ্ট পথ হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইত না। 

এই সকল দৃষ্টান্তে আশা হয় যে, কোন এক দিন হিন্দু'ও 

মুসলান-সন্প্রদায়ের ভূপতি ও প্রধান লোকের মধ্যে একতা 

স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে হিন্দু ও মুসলমান- 
গণের মধ্যে যে, সর্বদ! বিদ্বেধভাৰ আছে, তাহা বিস্বৃত হওয়। 

অসম্ভব । ব্রিটিশ-শাসনেও মুসলমান ও হিন্দুগণ যে, নানা স্থানে 
১১ 



১২২ নব ভারত । 

গরস্পয্বের প্রতি ধর্শাগত বিদ্বেষভাঁব প্রকাশ করে, কালী ও 

কৃষ্ণের উপাসকদিগের প্রতি গোঁড়া মুসলষীনগণের যে, সম- 
বেদনার অতাব আঁছে, তাহা। আমি বেশ জানি। সুতরাং ইহা- 

দের একের অধীনে অন্ত সম্প্রদায়ের পরিচালকগণের বাঁস করা 

যে, এক রূপ অসম্ভব, তাহ! সহজেই বুঝীাযাঁয়। উভয় দলের 

সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ আমি কখনই সম্ভবপর মনে করি না সম- 

ভাবে সমবেদনা দেখাইয়া উভয় দলের পরিচালন করিতে 
পারেন, এবপ লোক পাওয়াও সন্তব মহে। বস্ততঃ উভয় 

দলের পরিচালকগণ যেন পরষ্পরের সম্মতিক্রমে পরস্পর হইতে 

জনেক দূরে পৃথক্ হইয়া পড়িরাছেন। ভারতের অনেক স্থলে 

মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এ ভাঁবে অবস্থিতি করিতেছেন যে, 

তাহাদের সহিত তদীয় হিন্দু প্রতিদ্ন্দিগণের সংঘর্ষণের সম্ভাবনা 
নাই। হিন্দু ও মুসলমানগণ এইরূপ বিভিন্ন স্ানে বাদ করিতে 

পাঁরেন, তদ্দিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহাধতা কর! উচিত। 

সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ বিভাগের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর লৌকের কোন 

সম্বন্ধ নাই। দেশের অধিকাঁংশ লোকের পক্ষে এরূপ সংমিশ্রণ তত 

কঠিন নহে । বঙ্জদেশবাসিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই 
অতি নিরীহ্প্রকৃতি। এই প্রদেশে বহুদিনের সংশ্রব ও একত্র 

বাঁসপ্রযুক্ত মুসলমান ও হিন্দুগণের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দীড়াইযা 

গিয়াছে। বঙ্গের সাঁগরসন্নিহিত তাঁগে মুসলমানের সংখ্যাই 

অধিক । ভাষায়, রীতিনীতিতে ও ব্যব্সার়ে দেশের প্রাচীন আধি- 

ৰাসিগণের সঙ্গে ইহাদের কোন প্রভেদ নাই । এই প্রদেশে হিন্দু 

ও মুলমাঁনগণের সম্মিলন তত কঠিন নহে। কিন্তু ভারতের অন্য 
ংশে মুদলমা'নদিগের রাজত্বকালে হুদলমানগণ যেরূপ দেশের 
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প্রধান সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন, এখনও সেইরূপ হইতে- 

গেন। অন্টক্ষমে একস্থানে বাস করিলেও মুরলমানগণ 
গৌঁড়ামি প্রযুক্ত এখনও বিধন্মীদিগের সহিত সম্মিলিত হন না। 

এই সকল লোৌক ও হিন্দসম্প্রদীয়ের পরিচালকদিগের মধ্যে 

কেবল যে, সমবেদনার অভাব আছে তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে 

বৈরভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে । সুতরাং ইহাদের পরস্পর 

সংমিশ্রণ অসম্ভব। তবে সুদূর ভবিষ্যতে, একবিধ ধর্্বিশ্বীস 

ও একবিধ উদ্দেশ্তের প্রভাবে, এই দুই সম্প্রদায়ের প্রধান 

প্রধান বিষয়ের পার্থক্য দুব হইলেও হইতে পারে। 

ফিরিঙ্গিগণ এবং যে সকল ইউরোপীয় ভারতবর্ষে বাস করিতে, 

ছেন, তাহাদের সন্বন্ধেও তীরূপ ব্যবস্থা কবিতে হইবে। খ্ররূপ 

করা অধিকতর সহজ। ইউবোপীয়ের! ভাঁরতবর্ষীয়দিগেব সহিত 

যেরূপ ব্যবহার করে, ফিরিঙ্গিগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া 

থাকে। এই অনুকরণ অনেক স্থলে অশান্তির কারণ হইতেছে। 

যেহেতু ভারতবাঁপিগণ ইহাদের সামাজিক প্রাধান্ত কোনও রূগে 

স্বীকার করিতে চাহে না। ইঙ্গরেজদিগের সহিত ভাষা ও 

রক্তের সম্বন্ধ থাকাতে ইহাঁবা সমাজে প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে 

চায়, কিন্তু এদিকে ভাঁরতবর্ষীয়দিগের সহিত রক্তের স্ 

আছে ব্লিয়া, ইউরোপীয়গণ ইহাঁদিগের সহিত মিশিতে চাহে 

না। এইরূপে ফিরিঙ্গিগণ উভয় সমাজকর্তৃক পরিত্যক্ত হই- 

তেছে। যষ্দি ইঙ্গলগ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে 

ইহাদের দশ! সম্ভবতঃ মুসলমানগণের দশার অনুরূপ হইবে। 

কিন্ত আমাদের ভরসা আছে যে ইঙ্গলণ্ড কখনও ভারতের সহিত 

সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবেন না । এ অবস্থায় উপযুক্ত স্থানে ইউ- 



১২৪ নব ভারত । 

রোপীয় ও ফিরিঙ্িগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশস্থাপনই তাহাদের 
পক্ষে মঙ্গলকর ব্যবস্থা। এই সকল উপনিবেশ জর্মণির স্বাধীন 

নগর কিংবা বেনিদ ও জেনোবার সাধারণতন্ত্র নগরসমূহের 
অনুরূপ হইবে। যে সকল ইউরোপীয় এ দেশে থাকিতে ইচ্ছা 
করিবে, তাহারা & সকল উপনিবেশে যাইয়া বাস করিবে। 

কা্ধ্যতঃ এইরূপ উপনিবেশ এখনই নানা স্থানে গঠিত হইতেছে । 

অনেক, নগরে এক একটি “সাহেবপাঁড়া” আছে। এই সকল 

পাড়ার মিউনিমিপাঁলিটির কার্য্য লইয়া ভারতবর্ষীয় ও ভারত- 
প্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে সর্বদাই মনোবাদ উপস্থিত হয়। 

বারস্থান ও রাজনৈতিক অধিকারেব সম্পূর্ণ পার্থক্য বিধান ন! 

করিলে, ইহাদিগের মধ্যে সর্বদাই বিবাঁদ বিসংবাঁদ ঘটিবে এবং 

রাজনৈতিক সঙ্কটে অনেক বিপদ উপস্থিত হইবে | যদি 
ভারতবর্ধীয়দিগের অত্যাচার হইতে ইহাঁদিগকে রক্ষা করা 
আবশ্তক হয়, তাহা হইলে ভারতে ইঙ্গলঙ্ের যে প্রতৃত্ব 
থাকিবে, সেই প্রভূত্বই ইহাদের রক্ষার হেতুতৃত হইবেক। 
কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের আক্রমণ হইতে ইহাঁদিগকে 
রক্ষা করার কখনও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে না। 
উপস্থিত বিষয়ে অন্ঠান্ত পরামর্শের জন্ত আমার এক জন 

বাঙ্গালি বন্ধুর নিকট আমি খণী আছি। এই বন্ধু বিলক্ষণ 

হুক্ষদর্শিতার সহিত বলেন যে, ভারতপ্রবাঁপী ইঙ্গরেজগণ সময়ে 

সময়ে ভাঁরতবর্ষীয়দিগের শক্রতার উল্লেখ করিয়া যে সন্ত্রাসের 

চিহ্ন প্রকাশ করেন, ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি তাহাদের আস্ত- 

রিক বৈরতাবই তাহার মূল কারণ। ভারতবর্ধীয়দিগের বিচার- 
শক্তি ও বিবেচনা কম হইতে পাঁরে, তাঁহার! ইন্গরেজের সঙ্গে 
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মিশিতে কুষ্টিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা কখনও গাঁ পড়িয়া 
অত্যাচার করে না। ইঙ্গলণ্বাঁসী ইঙ্গরেজদিগের সমবেদনার 

আবির্ভীৰ হইবে, এবং এঁ কল ইঙ্গরেজের সহায়ভীয় অত্যা- 
চারের পথ পরিষ্কত হইরা আসিবে, এই উদ্দেশ্ঠেই ভারত- 

প্রবামী ইঙ্গরেজেরা নিরীহ ভাব ও আয্মবক্ষার ভাণ করিয়া 

সন্্স্তভাবে কোলাহল করিয়া থাকেন। ইঙ্গলগ ভারতবর্ষ 

হইতে আপনাদের সৈন্তদল অপপারিত করিলেও ভীবন্গ্রবাপী 

ইঞঙ্গরেজদিগের কোন ক্ষতি হইবে না। যে হেতু এ সকল ইঙ্গরেজ 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রণালীর অধীনে থাকিলে 

আপনাদের স্বার্থের জন্যই ভারতবর্ধারদিগের সহিত সদ্ছাব 

রাখিয়া! চলিতে বাধ্য হইবে । 

আমি এখন বিদেশী অধিপতিগণকর্তক আক্রমণসন্বন্ধে কয়ে- 

কটি কথা ব্লিব। এশিবাব অধিপতিগণ হইতে একপ আক্র- 
মণের কোন আশঙ্কা নাই। বোধ হয়, সকলেই এ বিষয়ে 

আমার সহিত একমভ হইবেন। যদি কখন এনপ আক্রমণ 

ঘটে, তাহ হইলে, ভাবতেৰ ভিন্ন ভিন্ন বাজা ও স্বাধান নগব- 

গুলি, উহার প্রত্তিবোধে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে। অনেকে বলেন 

যে, বিদেশী অধিপতিকর্তৃক ভাবতাক্রমণেব মধ্যে ইউরো- 

গীয় শক্তি, সম্ভবত রুশিযার আক্রমণ ভরেব বিষরীভূত হইয়া 

উঠিয়াছে। অনেকের হৃদয়ে সর্বদা রুশভীতি জাগরূক রঙি- 

রাছে। প্রভূত শক্তিসম্পন্ন দৈত্যের ্ায় রুশ যেন, ভয়ঙ্কর 

শীত্রবভাবে পরিচালিত হইয়া, আমাদের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ 

ছিনিয়া লইতে নিরন্তর ইচ্ছা! করিতেছে। রুশের সম্বন্ধে এরূপ 

কুসংস্কার বড় বিন্বয়াবহ। আনার মতে এই কুমংস্কার এরূপ 
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অমূলক যে, তাহা বুঝাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন দেখা! যাঁয় না। 
রুষতীতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অপূর্ব কল্পনায় উদ্ভান্ত হইয়া থাকেন। 
ব্রাইট সাহেবের স্তায় আমারও বিশ্বাস যে, “আমরা যেমন 
ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, রুশের অধিরূত জনপদ 

আক্রমণকরিবাঁর ব্ষয় কখনও মনে করি না । তেমনই ভার- 

তের সীমান্ত ভাগ অতিক্রম করিয়া ভারতসাআজাজ্যে প্রবেশের 

সম্বন্ধে রুশের কোন রূপ ধারণার আবির্ভাব হয় নাই।” লর্ড 
সলিদ্বরির ন্যায় আমিও অমূলক রুশভীতিগ্রস্ত কতিপয় 

ব্যক্তিকে বুহদায়তন মানচিত্র কিনিতে পরামর্শ দিই। তাহারা 

এ মানচিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, রুশ সম্রাটের অর্ধি- 

কৃত জনপদ ও ভারতসাআ্াজ্যের অধীশ্বরীর অধিকারের মধ্যে 

কিরূপ অনতিক্রমনীয় প্রাকৃতিক অন্তরায় রহিয়াছে। লর্ড 

বীকন্সফিল্ডের স্তায় আমারও বোধ হয় যে, “দশ বৎসর পূর্বের 
(১৮৭৬ খীঃ অবে) যখন তাসকন্দ রুষের অধিকৃত হয়, তখন 

সকলেরই মনে হইয়াছিল যে, খাঁদিগের এই সকল জনপদের 

সকলগুলি যে, রুশকর্ভৃক অধিকৃত হইবে, তাহা৷ একরপ নিশ্চিত। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, রুশের এই গতি অস্থুরাবস্থায় উন্মলিত 

করা উচিত। এই উন্মুলনের অর্থ ই এই যে, ভারতের সীমার বাহিরে 

উপনীত হইয়া রূশের সহিত ঘোরতর কষ্টকর এবং যারপরনাই 

অজ্ঞানতামূলক সমরে প্রবৃত্ত হওয়া ইঙ্গরেজের কর্তব্য । ধাহারা 
এশিয়ায় রূশের অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এইরূপ মত প্রকাঁশ করেন, 

আমি তাহাঁদের মধ্যে নই।” লর্ড বীকন্সফিল্ড ভবিষ্যবাঁণীর ন্যায় 

দুরদর্শিতার সহিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা 

যাইতেছে যে, প্রকৃতি ভারতরক্ষার জন্ত যাহা সন্নিবেশিত করিয়া 



শীসননীতির পুনর্গঠন | ১২৭ 

রাখিয়াছে, শক্রর আক্রমণ হইতে এ দেশ রক্ষার জন্য তাহাই 

সর্কোৎকষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত। এইরূপ বিশ্বাসই মধ্য- 

এশিয়াঘটিত জটিল বিষয় মীমাংসা করিবার উপায়। ইহাতে 
কোনরূপ গোলযোগ নাই। কোনরূপ বিপদেরও আশঙ্কা 

নাই। অধিকন্ত ইহ! সর্বাপেক্ষা অন্পব্যযসাধ্য। ইঙ্গলণ্ড এবং 

রুশিয়ার সমরসংক্রান্ত কর্মচারিগণ সমভাঁগে মানৰ জাতির 

শান্তি ও উন্নতির বিদ্ধ উৎপাদন করিতেছেন। ভারতা- 

ক্রমণ রুশের পক্ষে যেগন মারাম্বক হইয়া উঠিবে, এখন 

ইন্গরেজকর্তৃক যে হিরাট আক্রনণেব বিষয় অনেকেই অন্থ- 

মোদন করিতেছেন, তাহাও ইঙ্গরেজ সৈন্ের সেইরূপ 

সঙ্কট ঘটাইবে। কোনও প্রদেশের অধিপতির নির্বদ্ধি- 

তাঁয় ও দুরভিসন্ধিতে যুদ্ধ ঘটিতে পারে, কিন্তু রুশকর্তৃক ভারতা- 

ক্রমণ আমার নিকট বড় অপন্তভব বলিয়া বোধ হয়। আমরা! 

যদি ভীরতবাশীকে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম- 

গণ করি, ভারতবাসীর সম্বন্ধে যদি বহুলপরিমাঁণে ন্যায়পরতা 

প্রদর্শন করি, যদি সমগ্র ভারত একতাশ্থত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা 

হইলে কোনও সময়ে আমাদের বিপদের আশঙ্কা নাই। ফ্রান্স 

চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যেরূপ অসামথ্য প্রকাশ করিয়াছে, 

একতাস্থত্রে সন্বদ্ধ সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 

রুশ সেইরূপ অসমর্থ হইবে । অধ্যাপক সীলি দেখাইয়াছেন 

যে, জয়শব্ধের প্রকৃত অর্থ ধরিলে ইন্গলণ্ড কখনও ভারতবর্ষ 
জয় 

করে নাই। ভারতের অধিবাঁপিগণও কথন ইন্গরেজের বিরুদ্ধ 

পক্ষ অবলম্বনের জন্য, একতাস্থত্রে আবদ্ধ হয় নাই। যখন কোন 

ভারতীয় রাঁজোর স্বাধীনতা নষ্টকরা হইয়াছে, তখনই প্রায়শঃ 
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ভারতের অন্য রাজ্যের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রন্কৃত 
প্রস্তাবে ভারতবর্ষ কেবল মাত্র একটি জাতির আবাসভূমি ছিল 
না। স্ৃতরাঁং ভারতও প্রক্কৃতপ্রস্তাবে ইঙ্গরেজকর্তৃক জিত হয় 

নাই। যদি সমগ্র ভারত একটি গ্ররৃত মৃহাঁজাতিতে পরিণত 

হইত, তাহ হইলে, কোন বিদেশী ভূপতি ভারতবর্ষ জয় করিতে 

পারিতেন না। আমরা ভারতে যে সকল জাতীয় ভাবের 

প্রতিষ্ঠা রুরিয়াছি, তৎসমুদয়ের পূর্ণতা পর্য্যন্ত ভারতে ইঙ্গরেজ- 
শাসন থাঁকিবে না । ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীন রাজ্য সকল 

ইঙ্গলগ্ডের ক্ষমতায়, পরম্পর সম্বদ্ধ ও একীভূত হইয়া উদ্ভিবে। 

সমগ্র ভারত এই অবস্থায় পরিণত হইগ্না সকল সময়ে আপনার 

ক্ষমতায় ও সমৃদ্ধির বলে বিদেশী শক্রর আক্রমণে বাধা দিতে সমর্থ 

হইবে। যদি ইঙ্গলগ্ডের সহিত ভাবতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মে, যদি 

ইঙ্গলণ্ড প্রধান রাঁজা ও ভারতবর্ষ উহার উপনিবেশস্থানীর হয় 

এবং যদ্দি ইউরোপীয়েবা ভারতের এক একটি ইউরোপীয় 

ভাবাঁপন্ন স্বাধীন নগরে বাঁস করে, তাহা হইলে কেবল ভারত- 

প্রবাঁসী ইউরোপীয়দিগের অদুরদ্ণিতামুলক ঈর্ষা দূর হইবে না, 
প্রত্যুত পরম্পর একতাদন্বদ্ধ রাজ্য সকল বলদম্পন্ন হইয়া 
সাধারণ শক্রর প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইবে । 

ইঙ্গলও ভারতবর্ষ হইতে আপনার সৈন্ত অপসারিত করিলে 

ভাঁরতবর্ষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্ত ইউরোপের অপরাপর রাজ্যের 

সহিত সম্বন্বস্থাপন ইঙ্গলণ্ডের পক্ষে দুরূহ হইবে না। 

সকলে যদি দেখে যে, ইঙ্গলড সাঁধুভাবে আত্মস্ার্থমূলক 
নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে, তারতবর্ষকে বিশেষ 
ক্ষমৃতা দিতে কেহই কোনরূপ গোলযোগ করিবে ন|। এই- 
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ৰূপ সাধুতাঁব নিদর্শনে ভারতবর্ষের যে, কতদূব উন্নতি হইবে, 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 



সামাজিক ও নৈতিক সঙ্কট । 
যেমন মহারাণী আনের সময়ের ইঙ্গলঙ এলিজাবেথের 

সময়ের ইঙ্গলণ্ডের ন্যায় নহে, তেমন বর্তমান ভারতবর্ষও 

লর্ড এলেনবরার সময়ের ভারতবর্ষের ন্যায় মহে। বাহ্ 

ব্যাপারের সম্বন্ধে ইহা য্রূপ ঠিক, নৈতিক, সামাজিক ও মান- 

সিক উন্নতির সম্বন্ধেও সেইরূপ । বরং সামাজিক ও নৈতিক 

পরিবর্তন অপেক্ষারৃত অধিক। ইঙ্গলণ্ডে এ সম্বন্ধে বিপ্লব হয় 
নাই, ক্রমোন্নতি হইয়াছে । আভ্যন্তরীণ শক্তিতে স্বতউন্ভূত উন্ন 

তিরবিকাশ হওয়াতে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে অগ্রা- 
কৃত পরিবর্তন হইতেছে। বাহ কারণে উহার স্থত্রপাত হইঘ্াছে। 

উহা ছুইটি ভিন্নপ্রকা'র সভ্যতার সংঘর্ষণের ফল। এ দুই সভ্যতার 

পরিপুষ্টির অসমান অবস্থায়, পরম্পরের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে । 

সৃতবাং ভারতে যে পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহা কেবল উন্নতির 
বিষয় নহে। যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে উহা! প্ররুতগ্রস্তাবে 

বিগ্লবই বলিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাচ্য দেশের সরল সমাজের 

মধ্যে পাশ্চাত্য জটিল সত্যতা! প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

এই বিপ্রবের প্রধান কারণ ইঙ্গরেজী শিক্ষা । ইহাঁর পরি- 

বর্তন ও মিশ্রণকারক ক্ষমতায় প্রাচীন শৃঙ্খলা সকল বিনষ্ট হই- 

তেছে। ভারতবাঁসীর! এক্ষণে পরিবর্তনের সময়ে প্রবেশ করি- 

য়াছে। কালসহকারে এ পরিবর্তন হইতে নৃতন সামাজিক 
শৃঙ্খলা ঘটিবে। ইঙ্গরেজী শিক্ষার অনিবার্ধ্য ফল বিশৃঙ্খলা। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইলে যে, অনেক অনিষ্টের 

সম্তাবন। আছে, তাহ স্বীকার না করিলে অন্ধ প্রশংসা! করা! 
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হুয়। বর্তমান হিন্ুধর্শের পূর্বে ত্রিশ শতাবীর বা তাহার 
অধিক কালের বহুদেবদেবীর উপাসনা-পদ্ধতি রহিয়াছে, 
উহাযে কোন আকারেই হউক না কেন, ভবিষ্যতের উপর 

নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিবে। ইঙ্গরেজী শিক্ষা দ্বারা ধারা- 
বাহিক প্রণালী বিনষ্ট হয়। লোকের আচাঁর ও মত ইঙ্গরেজী 

শিক্ষায় পরিবন্তিত হয়, এমন কি জীবিকানির্বাহের প্রণালীও 

ভিন্নরূপ হইয়৷ থাকে । কিন্তু যে পরম্পরাগত প্রভাব দ্বার! তীয় 

উন্নতি নির্দারিত হইয়! থাকে, উহ! তাহাকে স্পর্শ করে না। 

সমাজ পরিচালিত করিবার কিংবা সামাজিক বন্ধন সুদ করিবার 

ক্ষমত। ইঙ্গরেজী শিক্ষার নাই। শাঁদনকর্তীর! সমভীবাক্রান্ত 

লোকের উপর ক্ষমৃতা বিস্তার করিয়া তাহাদের মহান্ভাবকত্ব 

বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর তাহাদের 

ক্ষমতা অন্যরূপ। যে বিদ্যাল়সকল বিদেশীদের কর্তৃত্বা- 

ধীন থাকে, তৎসমুদয় দ্বারা কোন স্থারী মঙ্গল হইতে পারে না। 

কেন না, বিদেশীগণ দেশীয়দিগের অভাব সম্যকৃৰপে হৃদয়্ম 

করিতে পারে না। রাজকম্ম্চীরীদের দ্বারা পাশ্চাত্য ভ'ৰ 

সকল প্রচার করা অসম্তব। পূর্বকালে রোমক শাসনকর্তারা 

রাজ্যমধ্যে গ্রীষ্টীর ধর্মপ্রচারে অসমর্থ হইযাছিলেন। ইঙ্গরেজ 

রাঁজপুরুষগণও হিন্দুদের পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করিতে তাহা 
দের অপেক্ষা অধিকতর কৃতকাধ্য হইবেন না। এরূপ পরি- 
বর্তন কেবল দেশীয় ও বিদেশীয়গণের সমবেত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত 

চেষ্টায় সংঘটত হইতে পাঁরে। পশ্চিম হইতে নূতন মত আইসে, 
কিন্ত ু র্বদেশস্থ জ্ঞানিগণ তাহা উপযুক্ত আকাবে পরিণত করেন । 

পাশ্াত্য দেশেই উন্নতিসাধক মতের উৎপত্তি হয়। 
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মানবের অগ্রশীগণ পাশ্চাত্যদেশবাপী। তাহাদের মধ্যে .যে 

নিয়ম অনুসারে উন্নতি হইয়াছে, অন্তান্ত জাতিতে নে নিয়মের 

অন্তথ| হইতে পারে না । যেহেতু এক মূল নিয়ম অনুসারে 
সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইয়। থাকে। কিন্তু ইউরোপের 

বর্তমান অবস্থা দেখিলে, মানবের উৎসাহে যাহা কিছু 

হইয়াছে, তাহার সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খল! দেখিতে পাওয়া 

যায়।” নানা জাতি, নান! ধর্মসম্প্রদাঁয়। নান! শ্রেণীর লোক 

কেবলই বিবাদ করিয়া পরম্পর পৃথক হইতেছে। বর্তমান 

অবস্থা যে, সন্তোবজনক নহে, তাহার একটি প্রধান প্রমাণ এই 

যে, আমাদের মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছেন, ধাহারা খ্রীষ্টার 

ধর্মের ভগ্রাবশেষের উপর জাতীয় একতাঁবন্ধনের আপা করিয়া 

থাকেন। ইহা আরও ছুঃখের বিষয় যে, অনেকে ইউরোপীর 

সভ্যতার বাহ্ চিহ্ন সকল এদেশে আমদানী করিতে ইচ্ছ। করেন, 
নৈতিক শাঁদনের বড় একটা প্রয়োজন বোধ করেন না। বর্ত- 

মান সময়ে ইউরোপে যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা! 

এক দিকে প্রীচীন কাখলিক ধর্মের অনুদাঁর নীতি ও অপরদিকে 

ভবিষ্যৎ সময়ের মঞ্গলময় নীতি--এই ছুই নীতির মধ্যবর্তী সমধ়ের 

স্থচন| করিতেছে। এই নীতি স্থারী ও উন্নতিশীল সাধারণ-মতের 

উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অরাঁজত৷ প্রাচ্য 

দেশে মৃমানীত হইলে কি হয় ?-_সেখানে উহা! সামাজিক পরি- 

বর্তনের সঙ্গে স্বতাবতঃ উৎপন্ন নহে । সেখানে বিদেশ হইতে 

আনীত হইয়া, দেশীয় সমাজবন্ধন কল বিচ্ছিন্ন করে। সেখানে 

উহা সর্বধ্বংসের মূল হয়। এজন্য উহার অণুভফল ভবিষ্যতে 

কোন না কোন দিন সর্বপ্রযমে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
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পাশ্চাত্য দেশ যত দ্বিন একতাহ্ত্রে সন্ধদ্ধ না হইতেছে, 

তর্তদিন উহা অপেক্ষীক্ৃত উন্নত লোকের উপর কোনরূপ 
ক্ষমত| বিস্তার করিতে পারিবে না। এখন কোনরূপ সংস্কা- 

বের চেষ্টা কর! সময়ৌচিত নহে। প্রীচ্যদেশে রোমের 

যেরূপ প্রভূত্ব ছিল, ভারতে ইঙ্গবেজদেরও সেইরূপ প্রতৃত্ 
আছে। শান্তিরক্ষা করাই রোমের যেব্ূপ প্রধান ভাবনার 

বিষ ছিল, ইঙ্গরেজদেরও সেইরূপ হওয়া উচিত। ঘাহাঁতে 

বিনা গোলযোগে প্রাচীন সামাজিক নিয়মের স্থলে পরিবর্তন- 

সহকারে নৃতনভীব সহজে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার জন্য 

দেশের বর্তমান অবস্থারক্ষা করাই আমাদের গবর্ণমেণ্টের 

প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 

ইহা সৌভাগ্যের বিধর বে, গবর্ণমেন্ট যাহা করিতে, 

ছেন তাঁহার ফল ভারতবর্ষের অল্প লৌকেই ভোগ করি- 

তেছে। গ্রীষ্টীয় ধর্প্রচারকদিগের নীতি ও সভ্যতামূলক ক্ষম- 

তাঁয় ৰা শিক্ষাবিভাগের চেষ্টায় ভারতের অধিকাংশ লোক 

বিচলিত হয় নাই। উপযুক্ত সময়ের পূর্বে জনসাধারণের বিশ্বাস 

ও কুদংস্কার উন্মলিত করা ঘোর অনিষ্টজনক। যখন উন্নতিশীল 

সম্প্রদায় রীতিমত পাশ্চাত্য সভাতাঁয় অনুপ্রাণিত হইবেন, 

তখন সাধারণ লোকের মধ্যে কি উপায়ে পরিবর্তন ঘটিতে পারে, 

তাহা বিবেচনা করিবার সময় আসিবে। 

উহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কারণে আমা; 

দের সৌভাগ্য মনে করা উচিত। বিগ্রবের যে পূর্বাবস্থা্ 

বিদেশী গবর্ণমেন্ট শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন, সে অবস্থা 
শেষ হইয়া আদিল। প্রথমাবস্থায় রাজকীয় কর্তৃত্ব না 

৯২ 
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থাকিলে চলিত নাঁ। ইহা না হইলে অন্ত কোন উপাক্ে 

শিক্ষাকার্য্যের আস্ত হইত না। কিন্তু এখন ভারতের শিক্ষা- 

কার্যে গব্ণমেন্টের সাহাধ্যের আর প্রয়োজন নাই? ইঙ্গরেজী 

শিক্ষার গুণে উন্নতিশীল ও স্বাধীনভাব বুদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং 

লৌকে আর পূর্বের স্তায় গবর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 

করিতে ইচ্ছা করে না। সকল প্রেসিডেন্সিতেই ইঙ্গরেজী 

শিক্ষার রব উঠিতেছে। ইহাঁদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, যেমন 

ইউরোপে, তেমনই ভারতবর্ষেও জনদাধারপ শিক্ষার জন্ত 

ব্যাকুল হইয়াছে। তাহার! আপনারই এই ব্যাকুলতার শাস্তি 

করিতে সচেষ্ট হয়, অন্য কাঁহাকেও জোর করিয়া উহ! নিবারণ 

করিতে হয় না। গবর্ণমেণ্ট ও মিসনরি বিদ্যালয় ব্যতীত, 

ইন্বরেজী ভাঁষাভিজ্ঞ শত শত ছাত্রপূর্ণ স্বাধীন বিদ্যালর সকল 
সুচারুরূপে চলিতেছে । এই সকল বিদ্যালয় এরূপ শিক্ষার, এরূপ 

শৃঙ্খলার ও এরূপ নৈতিক বিধানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে 
যে, পুর্বপ্রতিষ্ঠিত স্কুলকলেজ গুলিও তৎসমুদয়ের জন্ত লাঁলায়িত 

হইতে পারে । অন্ত বিষয়ে যেরূপ হউক, শিক্ষাকার্য্যে ভারত- 

বর্ীযগণ আত্মশাসন প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুন্ত। উচ্চশ্রেণীর 
বিদ্যালয় যে, কেবল ভারতবর্ষীয়গণকর্তৃক স্চারুরূপে 

পরিচালিত হইতে পাঁরে, সে বিষয়ে আঁর সন্দেহ নাই। 

শিক্ষাদীনের ভার ক্রমে ভাঁরতবর্ধীয়দিগের হস্তে সমপিত হই- 
তেছে। গবর্ণমেণ্ট বড়বড় বিদ্যালয়ের জন্ত যে স্থারী আয় 

নির্ধারণ করিয়| দিয়াছেন, তাহা ধ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষিত 

লোকদের হস্তে সমর্পণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । বিশ্ব 

বিদ্যালয়ের কার্ধ্য এক্ষণে যেরূপ অসস্তোষকর হইয়! উঠিয়াছে, 
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তাহ'তে প্রতিনিধিপ্রণালী প্রবস্তিত করিয়৷ উহার সংস্কার করা 

উচিত। পাশ্চাত্যভাব সকল কিরূপেভারতবাঁয়দিগের হৃদয়ে 

অন্তনিবিষ্ট করা যাইতে পারে, তাহীর মীমাংসার সময় আপি- 
ঘ্লাছে। যেসকল ভারতবাপী আমাদের বর্তমীন প্রণালীতে 

স্শিক্ষিত ও পাশ্ঠাত্য সভাতীর সহিত সম্যক পরিচিত হইয়াও 
স্বদেশের পূর্বতন ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহারাই প্র 

বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ। 

এক্ষণে গব্র্ণমেণ্ট এ ব্ষিষ়ে হস্তক্ষেপে করিলে কোন 

মর্জলের সম্ভাবনা! নাই। এ বিষয়ে গব্ণমেণ্টের কার্ধ্য- 

কাঁরিতার সময় শেষ হইরাছে। এখন হইতে কি প্রকারে 

দেশে শীস্তি থাকে, তাহাই গবর্ণমেন্টের প্রধান লক্ষ্য হওয়! 

উচিত। পক্ষান্তরে ধাঁহারা বর্তমান পরিবর্তন নিরমিত করিতে 

সক্ষম, তীহাদেরই হস্তে উক্ত বিয়ের ভার ছাড়িয়া দেওয়া 

কর্তব্য। কিছু কালের জন্ত দেশ রক্ষা ও প্রয়োজনমত আশ্রয় 

দান করাই গবর্ণমেন্টের প্রধান কার্ধ্য। প্রাচীন ধন্মনশীসনের 

বিরুদ্ধে কোন কার্ধ্য করা উচিত নহে। হিন্দুদের পৌন্তপিক- 

তাই বর্তমান নৈতিক শৃঙ্খলার মূল। উহাতে এরূপ 

বিভিন্ন ভাব নিহিত আছে যে, উহ বেমন একদিকে স্ক্ম দার্শ- 

নিকগণের, তেমনই অন্দিকে নিরক্ষর কৃঘকদিগেরও হৃদয়গত 

ভাবের উপযোগী। উহাতে সজীবতা, শৃঙ্না ও স্থায়িত্ব গুণও 

বিদ্যমান আঁছে। স্থাবিত্বই উহার প্রধান গুণ। জাতিতেদ 

হিন্দু সমাজের সকল প্রকার অনিষ্টের কারণ হওয়া দূরে থাকুক, 

বরং উহা দ্বারা পূর্বতন সময়ে অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। 

বর্তমান সময়েও উহাতে সমান শৃঙখলাযুক্ত ও দৃড়ীভূত হইয়াছে। 
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হিন্দুধর্মের প্রশংসনীয় শৃঙ্খলার স্থানে উন্নতির সংহাঁরিণী মূর্তি 
স্থাপন করা! কখনও উচিত নহে। শৃঙ্খলা থাকে উন্নতি না হয়, 

সেও ভাল, কিন্তু বিশৃঙ্খলার সহিত উন্নতি হওয়া ভাল নহে। 

হিন্দুধর্ম এখনও গ্রভৃততেজঃপূর্ণ ; আর উহার দার্শনিক সুন্মতা 

এবংবিস্তৃত ক্ষমতা এখনও জীবনীশক্তিসম্পন্ন। ভবিষ্যতে উহীর 

হুক্মতাৰ সকল রক্ষিত হইয়া উচ্চতর ধর্মের অঙ্গীভূত হইবে। উপ- 

স্থিত সয়ে হিন্দুধর্মের পরিবর্তে এমন কোন ধর্মস্থাপিত কর যাঁয় 

না, যাহাতে জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হইতে পারে এবং যাহা 

লৌকের ভক্তি ও প্রেমের কেন্দ্রীভূত হই উঠিতে পারে। 
যতদূর সম্ভব, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবংঅনাবশ্তক গোল- 

যোঁগের উদ্রেক না করাই আমাদের কার্ধ্য। রাজনীতির বিষয়ে 
রাজার ইহাই সর্ধপ্রধাঁন কর্তব্য,কিন্ত সামাজিক ও নৈতিক বিষ- 

য়ের সন্বন্ধেও উহ! আমাদেব ততোধিক কর্তব্য । বর্তমান সামা- 

জিক শৃঙ্ঘলার প্রতি প্রথমে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। 

এজন্য স্ুম্মরূপে হিন্দুদের জাতিভেদপ্রণালীর আলোচনা ও 

উহার যথার্থ ভাৰ উপলব্ধি করার অপেক্ষা আমি আর কিছুই 

অধিকতর প্রয়োজনীয় বোধ করিব না । উহাতে অনেক ক্রুটি আছে 

সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা হইতে যে উপকার হইতেছে, তাহা সেই 

সকল ক্রটিকে অধঃকৃত করিয়াছে। যে সকল সমাঁজসংস্কারক 

জাতিভেদ-প্রথা হিন্দু সমাজের সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া 
নির্দেশ করেন, ভীহীরা ইহা। ভাবেন ন! যে, বদ্ধমূল সংস্কীর জন- 

সাধারণের হৃদয় হইতে অপনীত করা কতদূর ছুঃসাধ্য ব্যাপার। 

তাহার! ভাবেন না যে, জাঁতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিলে যদি 
কোনবপ ধর্দশীমন তাহার স্থান অধিকার না কবে, তাহা হইলে 
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মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইবে। তাহারা ইহাও ভাবেন না যে, 
জাঁতিভেদপ্রথ। সামাজিক বিধি ব্লিয়। যত প্রবল, ধর্ম-বিধাঁন 

বলিয়া তত নহে। হিন্দুধর্মে যাহাঁদের বিশ্বীস নাই, তাহারাঁও 

অনেকে উচ্চজাতীয় বলিয়। পরিচিত হইতে যত্ব করে এবং প্রচ- 

লিত পদ্ধতি অনুদারে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান কুরিরা থাকে । জাতি- 

ভেদ-প্রথা এক্ষণে হিন্দুদমীজকে একত্র রাখিবার ঘন স্বরূপ । উতা 

প্রচলিত হিন্দুধর্্বরকে বর্তমান শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ রাখিবাঁব ধ্উপাঘ। 

ভবিষ্যতের সমস্তার পৃবণ করিতে হইলে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিলে 

চলিবে না। উহা কেবল পৰিবর্তভন করিতে হইবে মাত্র, অধিকন্ক 

উহার বিশেষ বিশেষ ভাব রক্ষ। করিতে হইবে এবং উহা অপ্রা- 

কত বিষয়ের উপর স্কাপননা করিয়া ক্রমে ক্রমে সামাজিক প্রথাৰ 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 

জাতিভেদরূপ মহৎ প্রথার উপর যে অথথা দ্বণা প্রদশিত 

হইয়া থাকে, কোমৎ প্র গ্রথ| ভাল বলির যাহ! লিখিয়াছেন, 

তাহাতে প্র দ্ধণার ভাব বিদুরিত হইতে পারে। জাতিভেদের গুণ 
সম্বন্ধে কোৌঁমৎ বলেনঃ 

“জাতিভেদপ্রথা এক সম্প্রদীয়কে চিন্তা করিতে অবকাঁশ ও 

মর্যাদা প্রদান করিয়া, কতকগুলি লোককে মত গ্রকাঁ- 

শের জন্য এবং কতকগুলিকে কাঁধ্য করার জন্য চির 

স্থায়ীপে ভাগ করিয়া দিয়াছে। এই সময়েই প্রকৃত 

জ্ঞানের মূলতত্ব সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে। মানব জাতির মান- 

দিক গতি ও উন্নতির পথও এই সময়ে নিয়মিত হইয়া উঠিয়াছে। 

জাতিভেদের সঙ্ে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্র, খোদাই কাজ গ্রত্থৃতি স্থকু 

মার বিদ্যারও উন্নতি হইয়াছে। কেবল আমোদের জন্ত প্রধনে 
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& সকল বিদ্যার অনুশীলন হয় না, পুজা ইত্যাদির অঙ্গ বিশেষ 
ও ধর্শপ্রচারের স্ববিধ! এবং ধর্মোপার্জন হইবে বলিয়াও উহার 

অনুশীলন হইয়া থাকে। উহা দ্বার শ্রমসাধ্য কার্য্যের অধিকতর 

পরিপুষ্টি হইয়াছে । এ কার্যে অপাধারণ ধীশক্তির প্রয়োজন হয় 

নাই, শাসনকর্তার মনে ভয়ও জন্মে নাই। অথচ শান্তির সময়ে 

সমবেত চেষ্টাবলে প্রকাণ্ড ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়াহে। 

জাতিতেদ প্রথা প্রবন্তিত হওয়ার পূর্বে অনেক প্রয়ৌজনীষ 

বিষয়ের আবিষ্কার লোপ পাইয়াছিল, ইহাঁতেই জাতিভেদের 

প্রয়োজনীরতা প্রথমে উপলব্ধি হয়। সৃত্রধর, কুম্তকার 

ইত্যাদির বিশেৰ বিশেষ কার্ধ্য পূর্বে লোকের ইচ্ছাধীনে 
বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। পরে জাতিভেদপ্রথা দ্বারা এ সকল 

বিশেষ বিশেষ কার্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে সন্নিবেশিত 

হয়। ইচাঁতে জাতিভেদের উপকানিত| সপ্রমাণ হইয়াছে। 

এই পৌত্তলিক ধর্মপ্রস্থত জাতিভেদ নানাবিধ গুণের প্রতি 

সম্মান দেখাইবার যেরূপ ব্যবস্থ। করিয়াছে, এমন আৰ 
কোথাও হয় নাই। আবিষ্র্তীগণ বিশেষ বিশেষ জাতির 

উপান্ত দেব্তী পর্য্যন্ত হইরাছেন। সামাজিক ভাবে দেখিলেও 

ইহার অনেক গুণ বুঝাধায়। রাজনীতির ভাঁবে ইহার প্রধান 

গুণ স্থায়িত্ব । এই প্রথা দ্বার। একাগ্রতার সহিত আভ্যন্তরীণ 

ও বাহ্ আক্রমণ নিবারণের উপায় অবলম্বন করা হইয়াঁছিল। 

আত্যন্তরীণ অবস্থায় সকল জীঁতিই পুরোহিতদিগের বাধ্যছিল ) 
কারণ পুরোহিতের! সকল জাতির বিশেষ বিশেষ বিদ্যার শিক্ষা- 

গুরু ও উৎসাহদীতা ছিলেন। সর্ধোৎকষ্ট বর্ণ যেমন তেজন্থিতা, 

শৃঙ্খলা ও মানবীয় শক্তির স্থাফ়িত্বের অধিকারী ছিলেন, 
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এমন আর কেহই ছিলন1। এই সম্প্রদায়ের লোকে অন্ততঃ 
প্রধান যাঁজকেরা) কেবল যাজকও শাঁসনকর্তী ছিলেন না, তত্ব- 

জ্ঞানী শিল্পকর, স্থপতিবিদ্যাবিৎ ও চিকিৎসকও ছিলেন । ***% 

নীতির সন্বন্ধে জাতিভেদপ্রথায় ব্যক্তিগত নীতি, ও পারিবারিক 

নীতি, উভয় বিষয়েই অনেক উপকার হইয়াছিল । কারণ পারিবাঁ- 

রিকভাব বিস্তৃত করাই জাতিভেদ প্রথার উদ্দেষ্ত । বহুবিবাহ-প্রথা 

থাকাতেও স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত হইযাছিল। যেহেতু 
অসভ্যতাঁর সময়ে তাঠাঁরা যে কষ্টকর কার্যে নিযুক্ত হইত, 

তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। আর ব্হুবিবাহপ্রস্থত অবরৌধ- 

প্রথা স্ত্রীলোকদ্িগের সম্মীনের প্রথম চিহ্ন, এবং ততবার! তাহা- 

দের প্রকৃতির অনুকূল অবস্থিতিস্থল নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই ' 
প্রথা সামাজিক নীতির অংশেও ভাল ছিল। যেহেতু ইহাতে 

বৃদ্ধ ও পূর্ব পুরুষগণ সন্মানিত হইতেন। জাতির প্রতি অন্ত- 

রাগ স্বদেশান্ুবীগে তখনও পরিণত হয় নাই। আমাদের 

চক্ষে প্র অনুরাগ সন্ধীর্ণ বোধ হইছে পারে, কিন্তু উহা বিস্তৃত 

দেশান্ুরাগেব পৃর্াভাঁস মাত্র” 

্া্টীয় ধর্ম প্রচারকগণ জাতিভেদের নিন্দা করেন। কারণ 

লোকে আধ্যাঞ্সিক উপকার না পাইয়াও যে যাঁজকতার পক্গ 

সমর্থন করে, তাহারা কোন মতে দেই যাঁজকদন্প্রদায়ের 

উচ্ছেদ করিতে পারেন নাঁ। ইঙ্গরেজ শীঁসনর্ভারা জাতিভেদ 

দুষণীয় মনে করেন, যেহেতু হিন্দুর! অধীন জাতি হইয়াঁও সামা- 

জিক শাঁদনের উপর তীহাদিগকে কর্তৃত্ব করিতে দেয় না এবং 

ক্ষমতীপন্ন হইলেও তহীরা তাহাদের নিকটও যারপরনাই 

নীচ জাতি বলিয়া বিবেচিত হন। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবার 
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অব্যবহিত পরে আমার মনে কি ভাঁৰ হইয়াছিল, তাহা আমার 

'বেশ স্মরণ আছে। এসময়ে আমার অধীনস্থ একজন ব্রাহ্মণ 

কর্মচারীর সহিত সন্ধ্যাকীলে যখন আমি ভ্রমণ করিতে ছিলাম, 

তখন যে সকল হিন্দুর সহিত পথে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়া- 
ছিল, তাহারা উচ্ঞপদস্থ রাঁজপুরুষের প্রতি যেরূপ করিতে 

হয়, আমাকে সেইরূপ সন্মানেব নহিত অভিবাদন করিয়াছিল। 

পক্ষান্তরে আমার সঙ্গীকে ধূল্যবনুষ্টিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। 
তাহার প্রতি তাহার! আপনা/দর হৃদয়গত ভক্তির পরিচয় 

দ্রিল, আমার প্রতি কেবল বাহ্ সম্মানের চিহন দেখাইল মাত্র । 

রাজকার্য্যঘটিত সম্বন্ধ সামাজিক অধীনতার অতলভাঁবে নিম্ন 

জ্জিত হই! গেল। কেব্ল নিয় শ্রেণীর লোকেরাই যে, 

এই ভাবে পরিচালিত হয়, ভাহা নহে। সকলেই সামাজিক 

শাসনের প্রতি এই রূপ সম্মান দেখাইয়া থাকে । জাতিভেদ- 

গ্রথা আজ পর্য্যন্ত নকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমভাবে আধিপত্য 

বিস্তার করিতেছে । শিক্ষিত হিন্দুগণ আপনাদের সমাজের 

নিকট কতদূর খণী, তাঁহ! তাহারা বুঝিতে পারেন না। কোন 

কারণে জাতিভেদের আন্বগত্য স্বীকাঁরে বাঁধ্য না হইলেও কেন 

তাহার! জাতিভেদের প্রতি মম্মীন প্রদর্শন করেন, তাহাও তীহা- 

দের বৌঁধগম্য হয় না। যাহা হউক, জাতিভেদ প্রথী এখনও 

এরূপ ক্ষমতা বিকাশ করিতেছে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ সমস্ত 

সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া উহার প্রতি যেরূপ সম্মান 

দেখাইতেন, নব্য সম্প্রদায় ধ নিয়মের সকলগুলি পাঁলন 

না করিয়াও উহার প্রতি সেইরূপ সম্মান দেখাইয়। 

থাঁকেন। তীহাঁদের পূর্ব পুরুষগণ জাতিচ্যত হওয়া 
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যেক্ধপ ক্লেশকর মনে করিতেন এবং কেহ সমাজবিরুদ্ধ কার্যের 

অনুষ্ঠান করিলে ত্রাহাকে যেরূপ সমাজদরাতত করিতেন, তীহা- 

রাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। স্বজাতির অনেক দৌষ 

ও ক্রুটি থাকা সত্বেও তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের স্তায় 

স্বজাতিতুক্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন। ধাহারা হিনদু সমাজ 

হইতে নিষ্ষাশিত হইয়াছেন, তাহার! আপনাদের মধ্যে জাতি- 

তেদের অনুরূপ কোনপ্রথ গ্রবর্ঠিত করিতে আগ্রহ গ্রকাগ করিয়া 

থাঁকেন। ফিরিঙ্গি ও খ্ীঘ্টির ধর্মাবলম্বী ভারতবর্ধীয়দিগের মধ্যে 

একরূপ প্রথা গ্রচলিত আছে। অধিকতর উন্নতাভিমানী ত্রাঙ্গ 

দিগের মধ্যেও একটি অভিনব জাতির প্রতিষ্ঠা হওয়াৰ উপক্রম 

দেখ যাইতেছে । এক জন খাঁলসা শিখও কিছুকাল পৰে 

ব্রাঙ্মণদিগের প্রতি ধথোচিত সম্মান প্রদশন করিবে এবং জাঁতি- 

ভেদপ্রথী মানিয়া। চলিবে। হিন্দুদের মংদর্ণে মুগলমানদিগে 

মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন 

বিশেষ বিশেষ গৌত্রের বিশেষ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা আনে, 

মুসলমানদের মধ্যেও বিবাহয্বন্ে সেইরূপ হই উঠিয়াছে। 

্রাঙ্মণদিগের পৌন্তলিকতা যেমন হিন্দু ধর্ম্শীতির মূল, 

জাঁতিও সেইরূপ সামাজিক শৃরখালর মূল। জাতিতেদ প্রথার মহ- 

কারী একা বর্তাী পরিবারপ্রথাও পল্লী সমাজের স্তাথ মামাঁজিক 

শৃঙ্খলার মূল। এ গ্রথারও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বান 

ঘটনার শক্তিতে ক্রমে উহ! আরও পরিবর্তিত হইতে পারে। 

উহা ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, তাহা যত দিন হিনদুজাতি আগ 

নাদের সামাজিক উন্নতিব্ধানের দায়িত্ব সবদ্ধে না লইতেছেন, 

তত দিন বল! যাঁয় না। বর্তমান অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কোন 
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রূপ পূর্ণ আদর্শ নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হও- 
যাতে সকলে মিলিয়া কোন গুরুতর কার্য্য করিলে যেরূপ যুক্তি 

ও নীতিসঙ্গত ভাবের বিকাঁশ হয়, তাহাদের মধ্যে সে ভাব জন্মে 

নাই। রাজনৈতিক বিষয়ে এখন তাহাদের চিন্তা ও কাঁ্ধ্যগত একত। 

অনেক পরিমাণে দেখা বাইতেছে। ইহাতে আশ। হর বে, সামা- 

জিক ও নৈতিক ব্ষিননে শীত্রই এ রূপ একতা দৃষ্ট হইবে। বিষরটি 
অতি কৃঠিন। যাহারা এই কঠিন বিষয়ের প্রতীকারে সমর্থ হই- 

বেন, ব্ষিয়ের কাঠিন্যের পরিমীণ অনুসারে তাহাদের গৌরব 

ও প্রশংসার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। গঠিয়সের জটিল গ্রন্থি * এক 

আঘাতে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন নর, উহাতে কোনও গৌরবও 

* এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এখিয়ানাইনরের অন্তঃপাতী ক্িজিয়। 

প্রদেশের গর্ডিযন্ নামক একজন দুঃখী কৃষক একদা হলচালন1 করিতে 

ছিল। এই সনযে নহসা তাহার হলযোডিত বলদের যুগের উপন একটি ইগল 
পক্ষী আদিয়া বমিল। উত্ত পক্ষী বাত্রি পর্যান্ত যুগে উপন রহিল গর্ডি- 
য় ভবিষাদ্বক্তাদের শ্কিট এই আকম্মিক বাাপারের মন বুঝিবার জন্য 
তেল্মিসস্ ন'মক স্থানে যাত্রা করে। পথে একটি ভবিষাব!দিনী বালি- 

কার সহিত তাহাব সাক্ষাৎ হয়। বাণিক। তাহাকে জুপিতব দেবের উদ্দেশে 
বলি দিতে কছে এবং স্বয়ং এ বপির প্রকৰণ বলিয়! দেয়। গর্ডিয়সের সহিত 

এ বালিকার বিবাহ হয়। কিছু কাণ পৰে ফ্রিগ্সিয়া প্রদেণে বিবোধ ঘটিলে এই 
ভবিষ্যবাী হয়, যে ভূপতি রথারোহণে আদিবেন, তিনিই এই গোলযোগের 
শান্তিকরিতে পাৰিবেন । গর্ডিয়ন্ এ ভাবে আসিলে রাজাবশিয়া পরিগৃহীত হয় 
এবং াপনাব রথ ও হলযুগ জুপিত৭ দেবের নাঁমে উৎসর্গ করে। এই সময়ে 
গর্ডিযদ্ হলদণ্ডের সহিত যুগ এপ কৌশলে বদ্ধন করে যে, সেই গ্রন্থি কিছু- 
তেই খুলিতে পারা যায় না। এদন্বন্ধে এই দৈববাগী অন্ততঃ জনঞ্র.ত ছিল, যে 
বাক্তি গর্ডিয়সের গ্রন্থি খুলিতে পারিবে, এশিয়াৰ আধিপত্য তাহার হইবে। 

মেকন্দর শাহ যখন গর্ডির়সের নগরে উপনীত হন, তখন তিনি তরবারি 
দ্বারা গর্ডিয়নের গ্রস্থিছিন্ন কিয়! ভবিষা বাণী পূর্ণ হইল বলিয়। ঘোষণা] করেল । 
বিশেষ বিবেচনা না করিয়। কোন দুঃসাধ্য ব্যাপাৰ তাড়াতাড়ি সম্পাদনের 

পর্ন হইলে এখন সচগাচর গর্ডিয়সের গ্রস্থিচ্ছেদের কথ! উঠে ।_অনুবদাক। 
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নাই। গব্ণমেণ্ট এখন এরূপ রীতির অনুসরণ করিতে চাঁন। 

যেসকল পরিবর্তন আবশ্তক, তাহা ভারতবাসিগণকর্তৃক সম্পন্ন 
হওয়া উচিত। ভারতবাসিগণ আপনাদের জাতি, অতি- 
লাষ ও স্বতঃসিদ্ধ উৎদাহে পরিচালিত হইয়া ই সকল বিষয় 

সম্পন্ন করিবেন। বিদেশীব শালকগণকর্তৃকৃ যে সামাজিক পরি- 

বর্তন সংঘটত হয়, তাহা অস্বাভাবিক ও কৃচ্ছসাধ্য। জাতীয় 

তাঁব হইতে সম্পন্ন না হওয়াতে উহা স্থামী হইতে পৰ্রে না। 

ফুলতঃ ভারতবর্ষে হউক, বাঁ অন্ত কোন দেশেই হউক, সামা- 

জিক ও নৈতিক সংস্কার আভ্যন্তরীণ শক্তিজনিত না হইলে ফল- 

দায়ক হয় না। অতীত কালের ক্ষমতা ও বর্তমান কালের 

কা্যযদ্বারা উহা! সংগঠিত হওয়া! উচিত। বহুকাল ধরিয়া পরি- 

বাঁর মধ্যে যে ভাবের বিকাশ হইযাঁছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে 

চলিবে না। ষষ্ঠী, শালগ্রাম গ্রভৃতি গ্ৃহদেবতা যে পরিবারে 

পূজিত হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে সংস্কারকাধ্য আরম্ভ করিতে 

হইবে এই জন্য বিদেশী গবর্ণমেপ্ট থে সভ্যতার সমর্থন করি- 

তেছেন, রাঁজপুরুষগণ যে পাশ্চাত্য ভাঁব বলপুর্বক জনসীধার- 

ণের মধ্যে বিকাশ করিয়া দিতেছেন এবং শিক্ষাবিভাগ ষে 

শিক্ষাপ্রণাঁলী প্রচলিত করিতেছেন, তাহা কাধ্যকর হয় না; 

যাবৎ বিদ্যালয়ে একরপ শিক্ষা ও পরিবারমধ্যে অন্তন্ধপ 

শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, তাঁবৎ উহা গ্রক্ৃত শিক্ষা বলিরা। পরি- 

গণিত হইবে না। বাহার! হিন্দুদিগেব পারিবারিক অবস্থা 

জানেন, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দু যুবকগণ যখন 

বাড়ীতে থাকেন, তখন সেই অবস্থাগত ভাবের সহিত তাহাদের 

বিদ্যালয়ে অবস্থিতিগত ভাঁরের কতদুর পার্থক্য আছে। 
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হিন্দুদের পারিবারিক জীবন ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা 
কুনীতিকর নহে। এ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম আছে। উহ! 

দুর করিবার জন্ত প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বলিতেছি। 

পরিবারস্থ সকলের প্রতি হিন্দুদের যে গভীর স্নেহ 
আছে, তাহা অতি. প্রশংসনীয় ) উহা৷ তাহাদের জাতীয় স্বভা- 

বের একটি বিশেষ চিহ্ন। এ স্নেহ কেবল হৃদরগত ভাবে পর্য্য- 

বসিত হয় না, উহা! কার্যত অনেক রূপ দাঁনশীলতার় পরিস্ফট 

হয়। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার মমতা এবং পিত। মাতার 

প্রতি সন্তানের অনুরাগ অতি মর্শম্পশশী। সকলের সহিত 

শ্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, চব্রিত্রের পবিত্রত। রক্ষার জন্য কঠোররূপে 

নিরোজিত এবং বযবোবুদ্ধ প্রতিবেশী, স্বজীতি আত্মীঘস্বজনের 

মতানুসারে শাদিত হিন্দুপরিবারের গাহঞ্থ্য জীবন অতি 

পবিত্র এবং আমাদের অন্তকরণীয়, সন্দেহ নাই। হিন্দু যুবক- 

দিগের পারিবারিক অবস্থার মূলে কোনও অন্তায় বিষয় নাই, 

কিন্তু তাহাদের জীবনের ঘটনার মধ্যে এখন বড় অনৈক্য দেখা! 

যাঁয়। মনে কর, মাতা কিংবা পরিবারস্থ অন্থস্ত্রীলোকেরা ক্যো- 

দয় বা কুর্্যান্ত সময়ে পুষ্পাদি দ্বারা গৃহদেবতার পুঙজা করি- 

তেছেন। এদিকে সন্তানগণ মধ্যাহ্রনমর়ে মিপ্টন-প্রণীত 

“আরিওপাজেটিক” নামক প্রির পাঠ্য পুস্তক অভিনিবেশ সহ" 

কারে বুঝিতেছেন, কিংবা পৌত্তলিকত।ও যাঁজকতার বিরোধা 
অন্ত কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। মাজিষ্টেটগণ কাছারিতে 

বৃসিয়া েমন বিচার করেন, শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপকগণও দেই 

রূপ মিল্টন ও মিলের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিগ্না থাকেন। তাহারা 

কোন রূপে আপনাদের কাছ শেষ করেন মাত্র। শিক্ষার্থীদিগের 
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নীতিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে 'কোন চেষ্টা করেন না। কিরূপে 
তাহাদের আচরণ ও মানিক ভাব ভাল হয়, কিরূপে রাগ 

দ্বেষাদি সংযত হইয়া উঠে, তাহারা তাহার জন্য ভাবিয়া দেখেন 
না। যুবকেরা বাটার চারিদিকে যে সকল ভাবের বিকাশ 
দেখে, তাহাদের চরিত্র সেই ভাবেই গঠিত হইয়া! থাকে। অন্ত 
কোন রূপে উহা উন্নত ব! পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করা হয় না। 

এজন্ত মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষপাধনের মধ্যে, ছুর্জ্বা 

দূরত| রহিয়াছে । লোকে যেমন অসারগর্ভ বেশভৃষ! বাড়ীতে 

পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যুবকের! বিদ্যালয়ের অধ্যা- 

পকের নিকট যে সকন উচ্চ ভাবের শিক্ষা পায়, বাটাতে তাহা 

নিশ্রয়োজন মনে করে। অনেক স্থলে & কল ভাব তাহাদের 

যণার্থ আন্তরিক ভাব নহে। ইহার প্রনাণ এই যে, যদিও হিনু- 
ধর্ধে শিক্ষিতদিগের বিশ্বাসের হাম দেখা যাঁয়। তথাপি এ হিন্দু- 
ধর্ম দ্বারাই অনেক পরিমাণে তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক 

স্কার সংগঠিত হইতেছে। ইহা হইতে একরপ সামাজিক 
অরাজকতা উপস্থিত হইপ্নাছে। & অরাজকতার জন্য গবর্ণমেণ্ট 

দায়ী। কিন্ত উহার প্রতীকার করিতে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষমতা 

নাই। রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা স্বাভাবিক। রাঁজ- 

বিধি দ্বার! সামাজিক অবস্থা অপনীত হইতে পারে, এরূপ মনে 

করাও স্বাভাবিক, কিন্তু যদিও রাজবিধির বলে কোন কুপ্রথা 

নিবারিত হইতে পারে, তথাপি গবর্ণমেন্ট অনেক স্থলে কিছুই 

করিয়া উঠিতে পারেন না, যাহা পারেন, তাহা অতি সামান্ত। 

লোকের সম্পত্তি ও শাস্তি রক্ষা কা ব্যতীত গবর্ণমেপ্ট আর 

ধিক কিছু করিতে পারেন না। মতীদাহের সা যে মকল 

১৩ 
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প্রথা নরহত্যাঁর নামান্তর মাত্র, গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিতে 

পারেন? কিন্তু এরূপ স্থলেও যে হৃদয়গত ভাব হইতে এ প্রথার 

সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন না। 
এখন একরূপ সামাজিক অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। 

যদিও পরী অরাজকতা সম্প্রসারিত হয় নাই, যদিও অল্প লোকের 

মধ্যে উহ! আবদ্ধ রহিয়াছে, তথাঁপি সমাজের মধ্যে একটি 

বিশৃঙ্খল দল থাকাঁতে অনেক অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। এই 
শ্রেণীর যে দোষ আছে, তাহা আমি স্বীকার করি। আমার 

অনেক সুদক্ষ, সচ্চরিত্র ও গুণবান্ বন্ধু এই শ্রেণীভুক্ত । ভাঁরত- 

বাপীদিগের নিকট হইতে আমি অনেক সাহায্য ও উপকার পাই- 
য়াছি। এই দূরতর দেশে আমিঞ্রীথনও আমার বন্ধু, সহযোগী 
ও অধীনস্থ লোকের নিন্দা করিব না। তথাপি আমি স্বীকার 

করি যে, এ দলের অনেক দৌঁধ আছে। এ সকল দোষ তাহা- 

দের অবস্থার অবশ্তন্তাবী ফল। এ অবস্থার উপর তাহাদের 

কোন রূপ ক্ষমতা নাই। সাধারণ লোকের সহিত তুলনায় এই 
শ্রেণীর লোকের! অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন। ইহাদের মনে 

যে, আঁত্বগরিমীর বিকাঁশ হইবে, তাহাঁতে কে বিস্মিত হইতে 

পারে? ইহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ধোচ্চ কাধ্য হইতে 

বঞ্চিত, ইহাতে ইহারা যে, অসন্তষ্ট হইবেন, তাহাতে কে বিস্মিত 

হইতে পারে? ইহার! কৃত্রিম ও বিদেশ হইতে আনীত তরুর 

ফল। ইহীতে পারিবারিক অনৈক্য প্রযুক্ত যে, ইহারা বিচ্ছিন্ন 
হইবেন এবং আপনাদের চরিত্র বিপরীত ভাবাপন্ন করিয়া 

তুলিবেন, তাহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে? 
ভারতে ইঙ্গরেজী শিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শকগণ এই রূপ দণ্ড 
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ভোগ করিয়। আপনাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। 
জাতীর ও সামাজিক ভাবের শক্তিতে তীহাদের চরিত্র বিশুদ্ধ 

রহিয়াছে । তীহার যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাঁর দোষ হইতে এক- 

বারে বিমুক্ত রহিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্ত তাহার! পাশ্চাত্য 
সভ্যতাঁর যে সকল গুণ অধিকার করিরাছেন তাহাতে তাহাদের 

দোঁষাংশ কাটিযা গিয়াছে । তাড়া গ্রাচীন রীতি নীতি 

হইতে শ্থলিত হওয়াতে এবং পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক 

অনৈক্য, ধর্মসন্বন্ধে গোলযোগ, প্রাচীন ধর্্গত বিশ্বাসে স্থান 

অধিকার করিতে অক্ষম, ধর্মাবিষয়ে এরপ ছর্োধ্য যুক্তিবাদ, 

রাজনৈতিক বিষয়ে ঘোরতর অনন্তোষ, কপটতা ও আত্মবঞ্চন! 

ঘটাতে তীহীদের বড় কষ্ট হইতেছে । এই কষ্টের গুরুত্ব অতি- 

রঞ্জিত করা অসম্ভব। 

যাঁহ1 হউক. এইরূপ সমাঁলোচনেব আঁব কোন প্রয়োজন 

নাই। যে সকল ঘটনা! আজ কাল ঘটিতেছে, তাহার গুরুত্ব 

আঁমি অস্বীকার করি না। এই পরিবর্তনের যুগে ভাবতবর্ষে যে 

সকল অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাতে উপেক্ষা কব! অথবা বর্তমান অনিষ্ট 

কম করিয়া বলা, আমার উদ্দেন্ত নয়। যদি রাঁজ! জাতীদ্ব চরিত্র 

সংগঠন উদ্দেশ্টে উচ্চতর শিক্ষা দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার 

উপযুক্ত কার্য হয় না । তদ্দীরা মানসিক ও নৈতিক উন্নতির 

ক্ষতি হয়। উহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইর! নান! 

অনিষ্টের উৎপত্তি করে। আমি যাহা বলিতেছি, আমার ভরসা 

আছে, তাহা সকলে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন। কিন্ত আমি 

যখন ইঞ্টের সহিত অনিষ্টের তুলনা করি, যে উপকার লাভ 

হইয়াছে এবং যাহা পরে সমুদয় লোকের মধ্যে সম্প্রদারিত 
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হইবে, যখন তাহা মনে করি, যখন ভাবি যে, ইঙ্গরেজীশিক্ষা 

ভারতবর্ষে এক কি বড়জোর দুই পুরুষ ধরিয়। চলিতেছে, 

যখন উহার ফল চারি দিকে প্রত্যক্ষ করিয়। বিচার করি, তখন 

আমি নিঃসস্কৌচে বলিতে পারি ষে, সহ দৌধ থাকিলেও ইঙ্গ- 

রেজী শিক্ষা দ্বারা এদেশের অনেক উপকার সাধিত হইতেছে । 

এই সামাজিক বিপ্লবের সহিত যে, মঙ্গল অনুস্থ্যত রহিয়াছে, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল সম্প্রদায় এক্ষণে উহার 

বাহিরে অবিচলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও উহা প্রসারিত 

হইবে। অধিকত্ত যত্ব ও উদ্যোগ ব্যতিরেকে যেমন উহা আপনা 

আপনি ছড়াইয়া৷ পড়িবে, তেমনই পরিবর্তনজনিত অপকর্ষও 

কম হইয়া আপিবে। প্র বিপ্লবে যে অপকাঁর ঘটিবে, তাহাতেও 

কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল 

পরিবর্তনের সঙ্গে অল্প কি অধিক পরিমাণে অশান্তির সংযোগ 

রহিয়াছে। হিন্দু সম্প্রদায় পরিবর্তনের মধ্যে এতদূর অগ্রসর 
হইয়াও যে, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, ইহাই আমার নিকট 

অধিকতর আশ্চর্য্য বলির! বোধ হয়। এ্রসম্প্রদায় নীতিপথ 

হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে, জাতীয় গুণের পরিবর্তে বিজাতীয় দোষ 

গ্রহণ করিবে, তাহা তত আশ্চর্যের নহে। অনেক শিক্ষিত 

ব্যক্তি আপনাদের পৈতৃক ধর্মে আস্থা! শূন্ত হইতেছেন, অনেকে 

প্রাচীন কার্ধ্যকলাপ অপেক্ষা নব্য কাঁধ্যকলাপেরই অধিক 

প্রশংস! করিতেছেন । ইঙ্গরেজী শিক্ষায় স্নেহ ও মমতা, বাধ্যতা, 
বয়োজ্েষ্ঠদিগের প্রতি ভক্তি, পিতৃপুরুষদিগের প্রতি সম্মান 

কমিয়া আসিতেছে-যদি এই সকল দোষ ইঙ্গরেজীশিক্ষার জন্ত 

হয়_-তাঁহ! হইলে আমি সাহসসহকাঁরে বলিতেছি যে, সমাজের 
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নেতারা এবং যেজনসাঁধারণ তাহাদের পরামর্শে পরিচালিত হয়, 
তাহীর! এ সকল দোষে লিপ্ত নহে। চিন্তাশীল হিন্দুগণের 

মধ্যে অনেকেই অদুরদর্শী যুক্তিবাদীদিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া- 
ছেন। এই যুক্তিবাঁদিগণ প্রাচীন হিন্দু ধষি ও ব্যবস্থাপকগণ 

যেসকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার 

নিন্দা করেন। ইহারা বর্তমান কালের গৌরববৃদ্ধির জন্য 
অতীত কাঁলকে হেয় জ্ঞান করেন এবং মানব জাতির মহত্তৰ 

অবদাঁনও যে প্রশংসা লাভ করে নাই, ইহার! আধুনিক অপরিপর্ক 

সভ্যতাঁকে সেই প্রশংসায় মহিমান্বিত করিয়া উহার অকিঞ্চিৎ 

কর গৌরবগীতি গান করিয়া! থাকেন | হিন্দু জাতির যে অন্ত- 

গিহিত স্থিতিশীলতা আছে, তাহা কোনও বিজাতীয় সত্যতাষ 

বিনষ্ট হইবার নহে। পাশ্চাত্য চিন্তার অনিবার্ধ্য খরআোতেৰ 

সন্তুখেও হিন্দুর জাতীয় চরিত্র অবিচলিত রহিয়াছে ও 

আপনার জ্ঞানগৌরব্র পরিচয় দিতেছে, তাহাতেই উহ্ছাৰ 

দৃঢ়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উহা নানা প্রকার বিপ্লবের 

মধ্যেও ধর্দভাবের অন্তঃআোত অগ্রতিহত রাখিয়াছে, এবং 

সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা যে, কেবল ধর্মের উপরে নির্ভব 

করে, এই দৃঢ় সংস্কার রক্ষা করিয়। আসিতেছে। 



ভাঁরতে ধর্মের গতি । 
ভারতে ইঙ্গরেজশীসনের একটি পুরাতন ও সুদ নীতি 

ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা । প্রজাদের সহিত আচারব্যবহারের 

সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট ধর্মমবিষয়ে সত্যাসত্য বিচার করেন ন|। 

গবর্ণমেন্ট সকল ধর্মমন্প্রদায়ের অধিনেতাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধী- 

নতা দিয়া থাকেন; এই নীতি অনুসারে পাশ্চাত্য চিন্তার ফল 

স্বরূপ যে সকল অস্থায়ী ধর্ম ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 

অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, গবর্ণমেপ্ট সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করেন না। সত্যবটে, গবর্ণমেন্ট হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় 
হইতে যে অর্থ গ্রহণ করেন, তন্বার! বিশপ, আর্কডিকন্ প্রভৃতি 
খী্রীয় ধর্ম্যাজকদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহাতে 
গবর্ণমেণ্টকে খীষ্টীয় ধর্মবিস্তারের পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে। 
অধিকস্ত খীষ্ট ধর্মাবলম্বী তারতবর্ষীয়গণ কিয়দংশে রাঁজপুরুষ- 
গণের অধিকতর প্রির়পাত্র হইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট আপন 

ধন্মসম্প্রদায়ের বিশপ ও পাদ্রীদিগকে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যা- 

লয়সমূহের সেনেট সভার সভ্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। 
তখাঁপি নিঃনংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন সময়ের 

রোৌমক শাননকর্তাদের ন্যায় আমাদের ভারত-শীদনকর্তীরাও 

ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষ রহিয়াছেন। স্থুলতঃ বলিতে গেলে গবর্ণ 

মেপ্ট ভাঁরতবাসীদিগকে খীঁষ্টীয় ধর্শে গ্রবস্তিত করিবার জন্ত 

কোন চেষ্টা করেন না। ভারতবাগীরাঁও রাঁজধর্ম্ে দীক্ষিত 

হইবার জন্য কৌন রূপ ইচ্ছা! প্রকাশ করেন না। যেসকল 

যুবক বিদ্যালয়ে ইন্গরেজী শিক্ষা করেন, যখন হিন্দু ধর্মের প্রতি 
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তাহাদের শ্রদ্ধার হ্ীস হয়, তখন থীপটীয় ধর্ম তাহার স্থল অধিকার 

করেনা। আমি এদেশের অনেক ভদ্রলোকের নিকট শুনি- 
যাছি যে, ভিন্ন জাতির যাঁজিত ধর্ম বলিয়া! কেহ শ্বীষ্ীয় ধরে 

দীক্ষিত হয় না। 

খী্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ ধর্মপ্রচার অপেক্ষা শিক্ষাকার্ষ্যে 
অধিকতর ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ইহারা ছাত্রদের মনে হিনদু- 

ধর্মে বিশ্বীম নষ্ট করিয়া অন্য বিশ্বীস উৎপাঁনে যত্ব করেন। 

গবর্ণমেণ্ট কলেজের কর্তৃপক্ষ ঘোরতর তমোজাল বিস্তার করিতে 
তাল বাদেন। বিধ্বংসপাধনই তাহাদের কাঁধ্য। তাহাদের 

শিক্ষায় পুরাতন বিশ্বীস বিনষ্ট হয়, উহার পরিবর্তে আর কিছু 
না পাওয়াতে মনের স্থিরতা থাকে না) স্বতরাং মানসিক ও 

নৈতিক অবস্থার গোলযোগ ঘটে। খীষ্টীয় ধর্ম-গ্রচারকগণ 

শৃঙ্খলার সহিত লোকের ধর্মভাব সংগঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। 

তাহারা পূর্বেই বুঝিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুপ্রণালী বিনষ্ট 

হইবে; উহার স্থলে একটি সামাজিক ধর্মসন্বন্ধীয় মত প্রচার 

করিতে হইবে। তীহাঁরা এই উদ্দেশ্ত লক্ষ্য করিয়াই কার্ধ্য 

করিয়। আসিতেছেন, ইহা! তাহাদের প্রশংসার কথা। ইহাতে 

তাহারা ভাঁল কাঁজ করিয়াছেন এবং স্বকার্যযসম্পাদনে যথো- 

চিত সাহসেরও পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা 

সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছে । সুদুর দক্ষিণাপথে কাঁথলিক ধর্ম 

সম্প্রদায় যেরূপ গভীর ও জলন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, 

তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু এ পর্যন্ত ধাহা ঘটিয়াছে 

তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে তবিষ্যতে যে, অধিক লোক 

টয় ধর্ম গ্রহণ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যেস্থানে কোন 
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সব্ধাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত কোন ধর্নশ্রদায় আছে, 
সেইখানেই খ্বীষ্টীয় ধর্ম অধিক পরিমাণ শিষ্য সংগ্রহ করিতে অস- 
মর্থ হইয়াছে। মুসলমান ধর্সের সমক্ষে ইহার কোন পরাক্রম 
খাটে না। হিন্দুদের মধ্যেও যাহাদের মানসিক ভাবের বিকাশ 
হয় নাই, এমন নিরক্ষর নিয়শ্রেণীর লোক* ব্যতীত অন্য কাহারও 
নিকট ইহার প্রভাব অনুভূত হয় না। যদিও ছুই একজন শিক্ষিত 
হিন্দু খীষ্ুয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তথাপি সাধারণতঃ শিক্ষিত 
হিন্দুস্প্রদার বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইউরোপের জ্ঞানিগণ 
ক্রমেই আপনাদের পুরুষপরম্পরাগত ধর্ম হইতে দুরে সরিযনা 
পড়িতেছেন। ভবিষ্যতে যেরূপ পরিবর্তনই ঘটুকনা কেন, লোকে 
হিনু ধর্থের স্থলে যে, খবষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিবে, তাহা কখনও 
সম্ভব নয়। ভারতবাসিগণ কখনও উহা গ্রহণ করিবে না। 

ডাক্তর কন্গ্রিব্ ভারতে খীষ্টীয় ধর্শের পরিণাম এবং এ ধর্্ের 
সহিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্শের মন্বন্ধবিষয়ে যাহা বলিরাছেন, 

* একজন কাথপিক ধর্মাবলম্বী যোগ্য লেখক এবিষয়ে সমীচীনতার দহিত 
উল্লেখ করিয়াছেন ;--“খীস্তীয় ধর্মপ্রচারকদিগের কার্যোর প্রারস্তেই নীচ- 
জাতির মধো খ্া্টধর্ের উন্নতিতে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের 
শক্রতা ও বিরোধিতা দণগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতি যে, সমাজ ও ধর্খ- 
সাক্রান্ত বিভেদের পরিচায়ক, তদ্বিধয়ে সন্দেহ নাই। সথতরাং ্রষ্টধর্ম হিন্দুর 
চক্ষে কেবল ধর্মসংক্রান্ত পরিবর্তন বলিয়া! বোধ হয় না, প্রত্যুত উহা এরূপ 
একটি নামাঞ্জিক একাকার ও যথেচ্ছাচার বণিয়। প্রভীত হইয়া থাকে যে, 
দেশের নিয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট লোকেরাই উহার অন্তর হয়, কোঁন অভিনব 
মত প্রচারের সময় এবং সমাঙ্গের প্রকৃত পরিচালকদিগের মহকারিত। 
ব্যতীত জননাধারণের উপর ক্ষমতা! বিস্তারের কালে, সমাজের প্রকৃত 
গরিচালকদ্দিগকে পরিত্যাগ করা বড় আগঙ্কার স্থল” 

আমি সর্ধাস্তঃকরণে এই মতের অনুমোদন করি। সামাজিক ও ধর্মা- 
সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্ষ্য যে প্রণাণীতে চলা! উচিত, উক্ত লেখক সেই 
প্রণালীর প্রকৃত মর্ম বুঝিয়াছেন। 



ভাঁরতে ধর্মের গতি । ১৫৩ 

তাহা এরূপ সঙ্গত যে, আমি একস্কীলে সে বিষয় উদ্ধৃত না করিয়া 
কান্ত থাকিতে গারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেনঃ_ 

ভারতে আমাদের ছুইটি ধর্ম লইয়া কাজ। একটি হিন্দু ও 
অপরটি মুসলমান ধর্ম । উভয় ধর্মই এখনও এরপ প্রবল যে,আমরা 
কোনটির উপর আত্মমতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারি না। 
খীষ্ীয় ধরমপ্রচারকগণ যদি দর্শনশান্তের সাহায্যে আপনাদের 
ধন্মপ্রচারে উদ্যত হন, তাহা হইলে সৃঙ্ষদর্শী ্াহ্মণগণ তদি- 
পরীত দীর্শনিক মত দ্বারা তাহাদের মতখগ্ডনে অগ্রসর হইয়া 
থাকেন। এ বিষয়ে তর্কবিতর্কের শেষ হয় না, অথচ উহাতে 
কোন ফলও দেখা যাঁঘ্ না। যদি খীষ্টীয় ধর্শপ্রচারকেরা 
আপনাঁদের ধর্মের সহজভাঁব ও এতিহাঁসিক ঘটনার উল্লেখ 

করিয়া! লোকের বিবেকের উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলে 
তাহাদিগকে পরাজয়জনিত বিরক্তি সহ করিতে হয় না; 

ুক্তিপ্রণাঁলী নিক্ষল হইলেও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে হয় 
না। কিন্তু ইহাঁতেও তাহাদের মুখ্য উদ্দেগ্ত সফল হর না, 

যেহেতু ভারতে যে ধর্মপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে 

সেই ধর্মের উপাঁপকদ্দিগের কোন অভাঁবই বোঁধ হয় না) অভাব 
বোধ না হইলে কোন অভিনব ধর্মও গ্রাহথ হইতে পারেনা । 

গ্রীস ও রোমে পৌত্তলিক ধর্মের সহিত শ্রষ্টধর্শের যেরূপ সংগ্রাম 
চলিয়াছিল, এখাঁনে সেরূপ চলেনা। গ্রীস ও রোমের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় দর্শনশীন্ত্রে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া পৌত্তলিক ধর্মের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। জনসাধারণও নীতিজ্ঞান লাভ করিয়া 

উহ্বার প্রতি অবন্তষ্ঠ হইয়া উঠে। এজন্যই গ্রীন ও রোমে বু 
দেবোপাঁসনা-পদ্ধতির মূলদেশ ক্ষয়িত হয়। ভারতবর্ষে এরূপ 
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ঘটন সম্ভবেনা। চিরন্তন সংসর্গজনিত ভাব ও দীর্ঘকালব্যাগী 

একতাবন্ধনের যে ক্ষমতা, গ্রীক ও রোমক সমাঁজ্যে চারিশত 

বৎসরকাল অপ্রতিহত ভাঁবে ছিল, অসভ্যদ্রিগের আক্রমণে যাহ 

বিনষ্ট হইয়া! যাঁয়, ভারতেও তাঁহা বর্তমান আঁছে। ইহা মনে 

করিলেই ব্রাক্গণ্যধর্শের সহিত সংগ্রাম করা খীষ্টীয় ধর্ম প্রচাঁরক- 
দিগের পক্ষে কতদু'র ছুঃসাঁধা, তাহা হৃদয়র্গম হইবে। তখন' 
স্ষ্টবোধ হইবে যে, ইহা একান্ত অসম্ভব । 

“অপর যে একটি ধর্ম্েব সহিত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে 

হয়, তাহার বিষষ অধিক ব্লিবাঁর প্রয়োজন নাই। এবিষয়ে 
ইতিহাস যাঁহা নির্দেশ কনদিতেছে, তাহা নিশ্চিত ও অখগুনীয়। 
খীষ্টীরধন্্ম মূঘলমান ধর্শেব উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। 
আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও ক্রমে তাহাকে নীরবে ছাড়িয়া 

দিতে হইয়াছে। মধাযুগে এই ছুইটি প্রতিদন্দী একেশ্বরবাদের 

মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই সংগ্রামের ফল অনিশ্চিত 

হয় নাই। গ্রীসে খীষ্টীয় ধর্ম পরাজয় স্বীকার করে। ইতাঁ- 
লির খ্ীষ্টার ধর্ম কেবল আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ হয়, উহা ইহার 
অধিক আর কিছুই কবিতে পারে নাই। এই উভয় প্রতিদ্বন্দী 
ধর্মই মানবজাতির একমাত্র সত্য ধর্ম বলিয়! আপনাদের পরিচয় 
দেয়। কিন্তু উভয়েই উভয়ের মত হেয় জ্ঞান করে। উভয়েই উভ- 

য়ের পার্থে বর্তমান রহিয়াছে । ইহাতে আমাদের স্পষ্ট গ্রতীত 

হইতেছে যে, উভয়েই আপনাদের স্ায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক 
বিষয়ের দাবী করিয়াছিল ।” 

কোমৎ তাহার প্রণীত প্রশ্নোত্তরের ভূমিকায় এইকয়েকটি 
হৃদয়স্পর্শী সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেনঃ-_ 
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“পাঁচশত বংসর হইল, মুসলমানেরা ইউরোপজয়ের আশা 
গরিত্যাগ করিয়াছে । কাথলিক ধর্মসম্প্রদায় আপনাদের চির- 

শত্রু মুলমানদিগের হস্তে খ্বীষ্টধর্থের গ্রবর্তকের সমাধিস্থান 
পধ্যন্ত সমর্পণ করিয়াছে। এই উভয় ধর্মই সমগ্র রোমক 

সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে “সমর্থ হইয়াছিল । 
উক্ত সাম্রাজ্য পরম্পরবিরোধী এই উভয় এবেশ্বরবাদের মধ্যে 
সম্ভাগে বিভক্ত হইয়ীছে |” মা 

কর্ণেল অদ্বোর্ণ আর এক হিসাবে খীষ্টধন্মপ্রচারকদিগের 

অকৃতকাধ্যতার সম্বন্ধে এইরূপ যথার্থ কথ! ব্লিম্বাছেনঃ_ 

হঙ্গরেজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে বর্তমান অপুর্ব সম্বন্ধেই 
খীষ্টধ্প্রচারকদিগের স্বকার্ষ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। ইঙ্গরেজরা 

এদেশের শাক বটেন, কিন্তু তাহাদের আত্যন্তরীণ জীবনের সহিত 

এদেশের জনদাধারণের কোন সংজবনাই। অর্থাৎ ভারতবাঁসী- 

দিগের উপর ভাঁরতপ্রবাঁগী ইঙ্গরেজদিগের অনুরাগ নাই, বন্ধুত্বের 

বিকাশ নাই; তাহাঁদের কেহ কেহ কর্তশ্পালনের অনুরোধে 

এদেশবাসীদিগের সহিত একত্র হন। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের 

মানিক ও সামাজিক অভাব মোঁচনের জন্য তাহাঁদের স্ব্দেশীয়- 

গণই পর্যযাপ্ত। সহজ্রের মধ্যে এপ একজনও ইঙ্গরেজ দেখা 

যায় না, বিনি ভারতবর্ষের নিকট চিরবিদায় গ্রহণসমধ্ে 

আপনার পরিচিত কোঁন ভারতবাঁসী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে 

হৃদয়ের একস্থান শৃন্ বোধ করেন । মনের এরূপ অবস্থা অপেক্ষা 

ধন্মপ্রচারের আর কি অধিকতর বিপ্ল ঘটিতে পারে ? প্রক্কাতির যে 

কমনীয় ভাঁব থাকিলে সমস্ত পৃথিবী আপনার বলিয়া! বোধ হইতে 

পারে, এখানে তাহীরই অভাব দেখা যাইতেছে। এই অভাব 
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ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে যেরূপ, ইঙ্গরেজ ধর্মপ্রচারক- 
দিগের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যাঁয়। * * * * এই উদ্াপীন- 
তার সহিত সেপ্টপলের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের 
প্রতি উক্ত মহাত্বার হৃদয়গত মহাঁন্ ভাঁবের তুলনা করিলে, 

রোমক সাম্রাজ্যের সকালে খীষ্ীয় ধর্ম যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়া- 
ছিল, ভারতবর্ষে কেন সেরূপ হইতেছে না, তাহা! অনায়াসে 

বুঝা ধীইবে”। 
উল্লিখিত মতের উপর আমার অধিক কিছু বলা নিশ্রায়োজন। 

তবে আমি দেখিয়। শুনিয়া, এই মাত্র বলিতেছি, যে, ভারতের 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন খীষ্টীয় ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব 

দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার! উহার অনুশীসনের প্রতি 

অধিকতর বিরাগ দেখাইতেছেন, এবং উন্নতিশীল নব্য সম্প্রদায়ের 

মধ্যে উহার প্রচারের গতিরোধেও যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন। 

খীষ্টধর্মের বিরোধী গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র মকল প্রচারিত হই- 
তেছে। উহা হিন্দু ও মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত কিনিয়া 
লইতেছে। যেমন শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তেমনই দেশের 

লোকে একতাস্থত্রে আবদ্ধ হইত্না আপনাদের অরুচিকর ধর্দের 

বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে; এইজন্য পূর্বে যেমন লোকে খীষ্টধর্থে 
নীক্ষিত হইত, এখন আর দেরূপ হয় না, কেবল কখন কখন 

দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকে এবং ভারতের আদিম অধিবাদীরা এ 

ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । আমি বঙ্ধদেশে আঠার বৎসরকাল 

আছি। এই সময়ের মধ্যে কোন ভদ্র সন্তান খবীষটধর্মমে দীক্ষিত 

হইয়াছেন, এমন আমার ম্মরণ হয় না। 
যাহ! হউক, শিক্ষিত হিন্দুগণ খীষ্টধর্মে দীক্ষিত না হইলেও 



ভারতে ধশ্মের গতি । ১৫ 

তাহাদের বিশ্বীপ যে, সর্ধোপরি একজন শাসনকর্তা আছেন 
হিন্দুদিগের মন স্বভাবতই ধর্দপরায়ণ। তাহাদের পর্বত 
ধর্মের ইতিহাদে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ব্যতীত অন্ত কোন 
ধর্শদ্বারা তাহীরা আপনাদের সন্দেহ তঞ্জন করিতে গ্রস্ত 
নহেন। এজন্ত চিন্তাশীল হিন্দুদিগের অধিকাংশই প্রকৃতির 
অতীত কিছু আছে, ইহা! বিশ্বাস না করিয়া! থাকিতে পারেন না। 
তাহারা কোন না কোন আকারে একেশবরবাঁদ গ্রহণ* করির। 
থাকেন এবং উহা! তাহাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় ধর্ম মনে করিয়া 
স্প্রতিষ্টিত ও সজীব করিতে যত্্র করেন। তাঁহারা আবার এই 
ধর্মমতের সহিত পৌত্তলিকতাঁর অনুমোদিত কার্যকলাপের 
সামঞ্জন্ত করিয়া লন। তঁহাদের যুক্তি এই যে, এ কার্যকলাপ 
পরম্পরাগত লোকাচারের সঙ্গে নিবদ্ধ রহিয়াছে । উহীতে 
কোন দোষও দেখ! যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের 
মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা উহাদ্বারা দূর হইতে পাঁরে। 
তাঁহাদের এই কার্যে অতি উদারতা ও সহিষ্ণুতা সমাবেশ 
হয় এবং ইহাতে কিছু অসংলগ্ন বিষয় নাই, যেহেতু এক সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বহুবিধ শক্তির উপর আধিপত্য করিতেছেন--এইরূপ 
বিশ্বীন, আর বহুবিধ দেবতা ব্হুব্ধি সীমাবদ্ধ স্থানে ক্ষমতা 

বিকাশ করিতেছেন-__-এইরূপ বিশ্বাদ, এই উভয়ের মধ্যে কৌন- 
রূপ বিরোধ নাই। এ সকল ব্যক্তি যুক্তিবাদের সহিত হিন্দু- 
ধর্টের সামন্ত রক্ষা করিতে যত্ব করেন। তাঁহাদের এই 
কাধ্যের প্রকৃত ভাব সকলে বুঝিতে পারে না। সময়ে সময়ে. 

উহার অপব্যবহারও দেখিতে পা ওয়া যায়। এজন্য কোন কোন 

উৎসাহপূর্ণ লোকের নিকট উহা নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া 
১৪ 
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উঠে। তাহার! কিছুতেই উভয় মতের মধ্যবর্তী থাকিতে 
প্রস্তুত হন না। যেধশ্নমত জনসাধারণের মধ্যে প্রপারিত 

রহিয়াছে, তাহারা তাহা অদত্য ও অনিষ্টকর বলিয়া, পৌন্তলি- 

কতা অথবা কুসংস্কারের সর্বপ্রকার চিহ্ব হইতে আপনাদ্িগকে 

বিমুক্ত রাখাই প্রধন নাধ্য মনে করেন। এই প্রকীর লোক 

হইতেই ব্রাঙ্গধর্মের উৎপত্তি ও গরিপুষ্টি হইরাঁছে। 

রার্ সম্প্রদারের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। প্রত্যুত 
বর সম্প্রদায়ের অনেকের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। 

বিশেষ যে শক্তিতে মান্ষ জনপাঁধারণের প্রকৃত শিক্ষক হইজে 

পারে, সেই শক্তিতে গৌর বান্ধিত ব্রাহ্ম অধিনেতাা আমার যথেষ্ট 

শ্রদ্ধার পাত্র। আমি স্বয়ং ত্রাহ্মদের উপাসনাপদ্ধতি দেখিয়াছি । 

হিন্দুর মনে ধর্মভাবের যতদূর গভীরতা সম্ভবে, এ উপাসনায় 
ততদুর গভীরতা লক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা সন্দেহের আবেগ- 
ময় তরঙ্গে নিমজ্জিত হইত, ব্রাহ্গধন্ম যে, তাহাদিগকে নিরাঁপদ 

করিয়াছে, তাহ! আমি অস্বীকাঁর করিন|। উহ! তাহাদের উচ্চাশ। 

সকল চরিতার্থ করিয়াছে এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রাব প্রণালী 

উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্ত ব্রাহ্মধন্্ম আমার নিকট একটি নিশ্চিত 
বিশ্বাসমূলক ধর্ম বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত ধর্মমত সাধারণের 

, অধিগম্য নয়। ইউরোপের একেশ্বরবাঁদ্দের সহিত এ ধর্থ্ের মূল 

বিষয়ের কোন প্রভেদ নাই। উহা ব্যক্তিগতধর্ম ) এ ধর্মের জন্য 

প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপরীক্ষ। কর! যেরূপ আবশ্ঠক, সমাজের 

সকলের আত্মপরীক্ষার ফলের সামঞ্রস্ত বিধান করাও সেইরূপ 

আবস্তক। উহাতে যে সকল দার্শনিক তত্ব আছে, তাহা একটি 

বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হইতে পাঁরে। কিন্তু শ্রেণী 
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সর্বদাই অতি সঙ্ধীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাঁকিবে। সাধাঁরণ লোকের 
প্রতিই এই যে, স্বাধীন চিন্তাদ্বারাঁ তাহারা আপনাদের 

মত স্থিন নাকরিয়। অপরের নিকট হইতে উহা! গ্রহণ করিয়! 

থাঁকে। তাঁহারা এমন শিক্ষক চাক ষে, ধাহার! স্বর্গীর পুরু- 
ষের স্তায় শিক্ষা দিতে পারেন, কিংবা ধাহাঁদিগকে ঈশ্বরের 

আদেশপ্রচারক ব্লিয়। বিশ্বাদ হইতে পারে; অথবা ধাহারা 

মানবজাতির বহুকাঁলের সঞ্চিত জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা,করিতে 

পারেন। বদি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তাদ্বার! মূল বিশ্বাস 

স্থির করিতে সন্ত হন, তাহা হইলে এ প্রক্রিয়া যে, শ্রমশূন্য 

হইবে, অথবা! সকলেই যে একদিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহার 

কিছু স্থিরতা নাই। নান! ব্যক্তির আত্মচিন্তা যে পরিমাণে 
এক হইবে, ত্রান্মধন্মও সেই পরিমাঁণে সংগঠিত হইয়া উঠিবে। 

কিন্তু এইরূপ একতা অতি অন্ন লোকের মধ্যেই হইযা থাকে। 

যে ধর্দ-পদ্ধতি বিশেষ সুক্মন বুদ্ধির অধিগম্য নয়, যাহাতে অধিক 

পরিমাণে মানবীয় ভাব আছে, জনসাধারণের পক্ষে সেই ধর্মই 

আবশ্তক। এই উদ্দেশ্ঠে আজকাল অনেক পরিবর্তন লক্ষিত 

হইতেছে । উন্নত ব্রাহ্মগণ একেশ্বরবাদের অনুরূপ বিশুদ্ধ 

প্রণালীতে উপাসনাকার্ধ্য করিবেন, বলিয়া থাকেন, কিন্ত 

তাঁহাদের যে ষে বিষয়ে কৃতকাঁ্্যত! লাঁত হইয়াছে, তাহাতে 

তাহারা তাহাঁদের ধর্মসন্বন্ধীয় দার্শনিক মত রক্ষা করিতে 

পারেন নাই! এবিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু তর্কবিতর্ক না করিয়া 

তাহার! স্বীকার করিলে ভাল হয় যে, ধর্মসন্বন্ধে রশ্বরিক 

ভাবের মধ্যে মানবীয় ভাব নিবেশিত করা আবস্তক। এই 

নীতির অনুসরণ করিলে এবং মূলতত্ব ও অন্ুশীল্লনপদ্ধতি উদার 
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তাবে পরিবর্তিত করিলে ত্রাঙ্গধর্ম নিয়শ্রেণীর অল্লশিক্ষিত 

লোকের মধ্যে প্রসারিত হইতে পাঁরে। এক্ষণে উহ! যে আকারে 

আছে, তাহাতে উহা একটি সাময়িক ধর্মরূপে সমস্ত জাতিকে 

বর্তমান সময়ের সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে 
না। প্রাচীন ধর্মপদ্ধতির প্রতিত্বন্দিতা কর! ত দুরের কথা। 

যে যোগবিদ্যার (থিয়সফির ) মত কিছু দিন হইতে প্রভাব 

বিস্তারকেরিতেছে, ব্রাঙ্ম ধর্মের ন্যায় তাহারও দাঁশনিক মূলে 
ব্যক্তিগত ভাব আছে। উহার প্রকৃত তত্বের হুক্স্সতা এবং 

উহার আধ্যাত্মিক ভাব, অপ্রাক্কৃতিক শক্তি ও লিঙ্গশরীর কল্পনা 

শক্তির উদ্দীপক। এই সকল বিষয় হিন্দুদিগের মানসিক 

ভাবের অন্ুকুল। থিয়সফির মতের সহিত ত্রাঙ্গ ধর্মতত্বের 

সাৃষ্ঠ আছে এবং উহা হিনদুদিগের পৌত্বলিকতারও বিরোধী 
নহে। ভারতবাপিগণ দেখিতেছেন, যেন কোন অভাবনীয় 

শক্তিতে থিয়সফির পক্ষপাতী ইউরোপীয়গণ আপনাদের পূর্ব- 
তন উদাসীনত। ও বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া এদেশের 

লোকের সহিত প্রগাঁঁ সমবেদনা দেখাইতেছেন; এই সকল 

কারণে ভাঁরতবাঁসীদিগের মধ্যে থিয়সফিপ্রচারের বিশেষ 

স্থবিধা হইয়াছে । নানা কারপনিক মতের অভিঘাতে ইতস্ততঃ 

আন্দোলিত হইয়! ভারতবাসিগণ অবশেষে এই রহন্তময় অমা- 

নুষিক ধর্ম্বেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তীহার্দের আগ্রহে বুঝা 

যায় যে, এখন তাহাদের মধ্যে কোন জ্ঞানগর্ভ সন্তোষজনক 
ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে উক্ত 

ধর্শের গ্রতি উৎসাহের হা হইয়াছে। উক্ত ধর্মের অধিনেতা- 
দের কোন কোঁন বিষয় সাঁধারণ্যে প্রচারিত হওয়াতে শিষ্যগণ 
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জয়ে বড় আঘাত পাইয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত ধর্মমতও 

পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে শ্রদ্ধ! ও বিশ্বাসের পরিমাঁণ উন- 

বিংশতি শতাব্দীর ইঙ্গরেজেরা বুঝিতে পারেন না, যদিও 

তাহাদের সেইব্বপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বান আছে, তথাপি যে ঘটনার 

কোন্ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, যাহা বিশ্বস্ত প্রমাণ 

অন্ুনারে চাতুতীর বলে রক্ষিত বলিরা প্রকাশ পাইতেছে, 

তাহীতে দীর্ঘকাল অটলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ নয়। 

এই সকল ধর্শমত অথব! দাশ।নক মত অপেক্ষা অধিকতর 

উৎকৃষ্ট অগন্ত, কোঁমতের উপদেশ ভারতের অনেকস্থানে বিশেষ 

বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে গৃহীত হইবাছে। আঘি স্বীকার করি 

বে,আপাত দৃষ্টিতে বোধ হব, কোমতের গ্রত্যক্রবাদ ও হিন্ধর্থের 

মধ্যে দ্ববতিক্রমণীন পার্থক্য আছে। হিনদশণ কেবল প্রত্যক্ষ 

বিবদে নর, কিন্তু আস্তত্বশৃন্য ও কল্পনামর বিষয়ে এতদুব বিশ্বাস 

স্কাপন করেন ঘে, যে প্রত্যক্ষবাদ গ্রকৃতিৰ সম্বন্ধে প্রহেলিকা তঞ্জন 

করা মানববুদ্ধির অগম্য বলিণা প্রক্কাণ কবে, দেই ধঙ্ষের প্রতি 

তাহারা কিন্ধপে বিশ্বান স্থাপন করিবেন, তাহা বুৰিয়। উঠিতে 

পাবেন না। শীত হউক, বা বিলন্বেই হউক, একসময়ে ইউবোপ- 

খণ্ডের হার ভাবতবর্ষেও গ্রত্যেক ঘটনার যুক্তির বিকাশ দেখা 

বাইবে। ইচ্ছার স্থলে নিমের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। সেই সঙ্গে 

সঙ্গে সমাঁজিক ধর্মসন্ব্ধী বিষয়ে অপ্রাক্কত বিষয়ের পরিবর্তে 

প্রকৃত বিষয়ের আবির্ভাব হইবে। কোঁমতের উপদেশ বাঙ্গালার 

কতিপয় ব্যক্তির হৃদষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বর্তমান সময়ের পক্ষে 

ইহাই যথেষ্ট। প্রথমেই অনেক লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষবাদ প্রচার 

হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ধাহারা উহার বিশেষ বিশেষ মত বুঝিনা 



১৬৭ নব তারত। 

উঠিতে পারেন না, তাহারা প্রায়ই উহার বিপরীত অর্থ ধরিয়া 
থাকেন। এ মত যদি কেবল বৈজ্ঞানিক শক্তির অনুরোধে 

গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহাদ্বারা বর্তমান সামাজিক ছুর্নীতি ও 

অশাস্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাঁকে। স্থৃলদর্শী সমর্থনকাঁরী ও অসাবধাঁন 

প্রণংসাকারী অপেক্ষা ছূর্দমনীয়ও শক্র ভাল। শক্রগণ যে 

অধথা ব্যাখ্যা করে, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, যেহেতু উহার 

প্রতিবাদ ,করা যাইতে পারে। কিন্তু উচ্ছঙ্খল স্বপক্ষদিগের 
অন্ধোৎসাহ সহজে দমন করা যাঁয় না। সুতরাং উহাতে অনেক 

অনিষ্ট ঘটিতে পারে। প্রত্যক্ষবাদ্দে অনন্তকাঁলে শান্তির ভয় 

বা পুরস্কারের আশী নাই। এজন্য তাড়াতাড়ি করিবারও 

প্রয়োজন নাই। অতীতকালে প্রাচীন ধর্মমত দ্বারা জনসমাজ 

প্রকষ্টরূপে শাসিত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা হৃদয় 

ও বুদ্ধি কিরূপে বিকশিত হইঘ্নাছে, তাহা দেখাইতে পারেন, 

এব্ূুপ একটি ক্ষুদ্র প্রচারকমণ্ডলী যে পর্য্যন্ত ইউরোপের 

উন্নত জাতির মধ্যে সংগঠিত না হয়, সে পর্য্যস্ত প্রাচীন ধর্ম 

মত আরও কিছুদিন থাকিতে পারে। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের 

সহিত যে পর্য্যন্ত উহা! অপেক্ষা বিশ্তদ্ধ নীতির সংঘর্ষ ন! হয়, সে 

পর্য্যন্ত প্র ধর্ম বিনষ্ট হর না। এই নিষিত্ত সাধারণ লোকে যে 

পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষবাদের অনুশীলনে উহার নৈতিক ফলের 

বিকাশ না দেখিবে, সে পর্য্স্ত যে, এ ধর্মকে আপনাদের 

জীবনের নিরামক স্বরূপ গ্রহণ করিবে, তাহা আশ! করা 

যায় না। 

পক্ষান্তরে স্বধর্ণরত হিন্দুগণ যেরূপ নীতি পাঁলন করেন, 

্রত্যাক্ষবাদের সহিত তাহার অনেক মার্ৃশ্ত আছে। সম্প্রতি 



ভারতে ধর্মের গতি । ১৬৩ 

একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে *1 ঘী পুস্তকে 
চৈতন্তের ধর্মশনীতির সহিত কৌমতের নীতির সাদৃশ্য প্রদ- 

শিত হইয়াছে। চৈতন্তের মতে অনাপর্গ বা! নির্লেপ জীবনের 

সর্বপ্রথম লক্ষ্য । কিন্তু যৌগিগণ, বৌদ্ধগণ, শৈবগণ এবং বৈদী- 

্তিকগণের মতে উহাই জীবনের চরম 'লক্ষা। কোমতের 

ধর্মপ্রণালীতেও চৈতন্তপ্রবন্তিত ধর্মের অনুরূপ উপদেশ আছে। 

কোমৎ সাধারণ ভাবে আত্মত্যাগকে অন্যান্য ধন্মভীব পরিপুষ্ট 

করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন। উভর ধর্মপ্রণালী 

সন্তানের প্রতি পিতামাতা যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করেন, সেইরূপ 

কোমল সদয়ভাব প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্ত কোমতের 

মতে অনুরাগ ভক্তির পূর্বে । ইউরোপে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসার 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া কোমৎ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে 

টচৈতন্ত ভারতের পান্সিবারিক অবস্থা দেখিয়া অন্থরাগের পূর্বে 

তক্তির অনুশীলন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই সাদৃপ্ত ভার- 

তের অল্পসংখ্যক প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । খীষ্ট 

ধর্ম[বলঘ্বীদিগের ক্ষয়োন্থুখ আধিপত্যের বা! যুক্তিবাদীদিগের 

বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয় প্রত্যক্ষবাদীদিগের পক্ষে নিশ্রয়োজন। 

* শ্রীযুক্ত বাবু ঘোগেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ প্রণীত চৈতন্যের ধর্মনীতি নামক প্রবন্ধ | 
চৈতনা প্রাচীন হিন্দুম তাবলম্বী ধর্ম সংক্ষারক। খীঃ ১৪৮৬ অবে তাহার 

জন্ম হয়। চৈতন্যের মতাবলম্বীরা এখন বঙ্গদেশের হিন্দুনমাজের একটি 
প্রধান শাখা | হিন্দুগণ নিয়মিত পাঁচটি স্থবিদিত সম্প্রদায়ের কোন একটির 
অন্ততৃক্ত (১) সৌর (নুর্যের উপাদক)); (২) গাণপত্য (গণেশের 
উপাঁসক); (৩) শৈব (শিবের উপাসক); (৪) বৈষ্ণব (বিষ্ণুর উপা 
সক); (৫) শাক্ত (শক্তির উপাসক )। বঙ্গের হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর 

. ব্যক্তিগণের অধিকাংশ শাক্ত। কিন্ত মমাজের অধিকাংশই বৈষ্ণব । বৈষ্কব- 
গ্রণ চৈতন্যের উপদেশ অনুনারে চলেন এবং চৈতন্যকে বিষুর অংশবিশেষ 
বলিয়া মনে করেন। 



১৬৪৫ নব ভারত । 

প্রত্যক্ষবাদ ভারতে বহুকাল বিদেশানীত বৃক্ষের হ্যা থাকিবে । 

চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম যেরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পৰিণাঁমবাদের 
শেষ ফল, সেইবপ প্রত্যক্ষবাদও খীগ্রীয় ধর্মের পরিণাঁমফল। 

প্রত্যক্ষবাদীরা বুঝিতেছেন যে, এই উভব ধর্ণাদ্ারাই পূর্ব 
ও পশ্চিগ একদিন পরস্পব সন্বদ্ধ হইবে। যে আংশিক একতা 

পরে হিন্দুদিগকে একক্বাত্রে গ্রথিত করিয়া তুলিবে, তাহার 

পরিপুষ্ট করা, আরে যেব্ষিষে হিন্দুদিগেৰ মধো বৈষমা 

আছে, তাঁহার উদ্দীপন ন| করাই প্রত্যক্ষবাদীদেব এখন প্রধান 

কর্তবোর মধ্যে পরিগণিত । 

সকল ধর্দর্ন সহিত প্রন্যক্ষবাদের সম্বন্ধ থাঁকাতে উহা 

প্রচানের বিশেন সুবিধা আছে। উহার অন্গুশাসনদমূ্গ অতীত 

কালেন ধর্শের বিকোধী নে, ববং সকল দেশের প্রধান প্রধান 

ধর্মের প্রতি উহা সম্মান দেখান। এ ঘকল ধর্মে বাচা ভাল আছ্ছে, 
প্রত্যক্ষবাদ তাগা বর্তনান সনযের উপযোগী করিণা গ্রহণ করে। 

পন্বারের মধো বিবাদ উৎপাঁদন বা বন্ধুদের মধ্যে অসস্াৰ 

সংগঠন কবাঁ প্রত্যক্ষবাদের অন্মোদিত নহে। প্রত্যক্ষবাদ 

গ্রহণ করিলে সামাজিক আচারব্যবহার বা রীতিনীতি পরি- 

ত্যাগ করিতে হয় না। ইহা কাহাঁকেও পূর্বতন বা জীবনের 

অত্যান্ত বাহ্ ব্যবহীর হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন কবে না। উদ্রা- 

রতামূলক প্রত্যক্ষবাদ ধর্মের সমবেদনা! অতি গ্রশস্ত। ধাহার 

প্রণীত চৈতন্যের ধর্শনীতি নাঁমক গ্রন্থের বিষয় আমি পূর্বে 

উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই বিখ্যাত হিন্দ প্রত্যক্ষবাদী * উপস্থিত 
বিষয়ে তাঁহার স্বদেণীয়দিগকে এইবপ বলিয়াছেন: 

* বাবু যোগেন্চন্্র ঘোষ । ১৮৮৪ অন্যের ৩* শে ডিসেম্বর ইনি পর- 



ভারতে ধন্মের গাত। ১৬৫ 

“আমাদের যেরূপ অবস্থী, তাহাতে আমার্দের অতীতকা- 

লের ইতিহাসের ঘটনার ফল যে, আমাদিগকে ভোগ করিতে 

হইবে না, এরূপ আশা বা! ইচ্ছা করা উচিত নহে । আমাদের 

অবস্থা অপেক্ষা যদিও আমাদের চিন্তা উন্নত হইতেছে, তথাপি 

কেবল উচ্চাশা দ্বার! পরিচালিত হওয়া আমাদের পক্ষে ধর্ম 

সঙ্গত নয়। কারণ সমস্ত পৃথিবীর মর্গলভৃত প্রত্যক্ষবাদের 

জন্য যদিও আমরা! পূর্বতন ঘটনা! পরিত্যাগ করিতে পারি, 
তথাপি, সেই পূর্বতন বিষয় বর্তমান সময়ে যাহাদের মধ্যে 
লোঁকগতদিগেব সন্তর্পণ উৎনবে যে প্রবন্ধ পাঠ কবেন, তাহাতে এইরূপ 
বনিয়াছিনেন। কলিকাত। হাইকোর্টের বিচাঁবপতি প্রত্যক্ষবাদী স্বগাঁয় 
দ্বারকাঁনাথ মিত্রও এইরূপ মত পবিপোঁষধণ কবিতেন । ট্রাহার সম্বন্ধে বিলাতের 

প্রতাক্ষবাদী ডাঁক্তর কন্শ্রিব বলিয়াছেন:--“তিনি অস্তষ্টচিত্তে এবং 

আপনাৰ বিশ্বান অন্বনারে নিজের অন্তোষ্টিকিযা হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে সম্পা- 
দন কবিতে বলিয়াছিনেন। যখন তিশি ম'শঘবাৰ তাগ করিয়া প্রত্াক্ষ- 
বাদ গ্রহণ কবেন, তগন সমস্ত ধর্ম ন'ক্রান্ত বিষয় পুনর্ব্ধাব পরীক্ষা কবেন 
এবং তাহাব পূর্ধপুক্ষদিগেব অবলম্ষিতত প্রথা সকল পর্যালোচনা করিয়া 

দেখেন। উইইনকলেব মধ্যে কি কি তান বিময আছে, তাহ1 জানাই, 
তাহার খইকপ পরীক্ষা ও আলোচনার উদ্দেগ্ ছিল! মহন হিন্দু 
বিনষ্ট না কবি ক্রমে ক্রমে উহাব পবিবর্তন ও পরিচালনের ইচ্ছায় তিনি 
ধীরতা ও সহিঝুতার পথ অবলম্বন কবিয়াছিলেন। তিনি নিঞ্জের অভিমত 

গোপনে রাশিতেন ন1। ধীহাবা তাহার মতের মন্মোদন কবিতেন, তাহাবা 

যখন তাহার চারিদিকে থাকিতেন তগনও তিনি তাহার পরিবারিক নন্বদ্ধ 

অনুনারে ব্রাঙ্মণা ধর্শেব প্রতি সন্মান দেগৃততে কৃঠ্িত হইতেন না। তাহার 

সমন্ত গার্থন্থা জীবন বোধ হর, এই নীঠিতেই শিয়মিত ছিল । এস্থলে ইহা 

উল্লেখ কব উচিত যে, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার সন্তানাদিও ছিল। 

তথাপি তিনি পরিবাবের মধো মাতার আধিপত্য শকুন বাখিতেন। মৃত্যু 

কাঁলেও তিনি ম্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াহিলেন। সেই সনথে গেডিন সাহেবের 

হস্থে আপনাব হস্ত রাখিয়া প্রগাঢ় নুরাগের নহিত তিনি যাহ! কহিয়া- 

ছিলেন, তাহা এই সকল বিষযেবই সমর্থন করিতেছে, সাধাবণকে সন্ত 

করিবার জন্য তিনি হিনুধর্মপন্ধতঠি অবলম্বন করিতেন। এরপ কৰা 

ন্যায়সঙ্গত |? 



১৬৬ নব ভারত। 

প্রতিফলিত রহিয়াছে, অর্থাৎ আমাদের যে সকল স্বদেশবাঁসী 

ইউরোপীয় শিক্ষা পায় নাই এবং বহুকাল প্রাপ্ত হইবে না, 
তাহাদিগকে আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিৰ না। 

আমরা কখনও আমাদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না, বরং 

যে চারিকোটী লোক আমাদের চারিদিকে বাপ করে ও 

বাঙ্গাল! ভাষায় কথাঁধার্ভী কহে, তাহাদের প্রতি আমর! স্নেহ 

ও অনুরাগ দেখাইব। আমাদের বিচারে আমাদের এই সকল 

স্বদেশবানী যতই অনুন্নত হউক না! কেন, ইউরোপীয়দিগের 

সহিত একত্র বাসের অনিশ্চিত লাভের জন্য আমর! তাহাঁদের 

সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব না। গ্রত্যক্ষবাদ আমাদিগকে 

কখনও এইভাবে পরিচালিত করে না” 

উক্ত লেখক, পরিবর্তনের যুগে যে সকল হিন্দু প্রথমে প্রত্য- 

ক্ষবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন £-- 

“ছুর্ভাগাক্রমে আমাদিগকে অনেক প্রতিকূল ঘটনার সহিত 

সংগ্রাম করিতে হয়। ইউরোপীয় শিক্ষা! প্রাপ্ত হওয়াতে আমা- 

দের ক্ষমতার এপ হাঁস হইয়াছে যে, কোমৎ যাহা জাতীয় 

স্কার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, আমাদের স্বদেশবানীদিগের 

সেই সংস্কার আমর! সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। 

বদিও আমর! তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছি, তথাপি ইঞ্গরেজী 

শিক্ষার প্রভাবে আমর! জাঁতীরভাব হইতে দূরে অপসারিত 
হইতেছি। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যতীত আমাদের এ সকল 

ভাব কিরপে প্রত্যক্ষবাঁদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা 
আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। এ সকল ভাবের উন্নতি 

সাধনেও আমরা অধিকতর অসমর্থ। অধিকস্ত পরাধীনতা 



ভারতে ধশ্মের গতি । ১৬৭ 

আমাদের একটি প্রধান অন্তরায়। কাঁরণ ইহাঁতে পাশ্চাত্য 
বিষয়ের ক্ষমতা আমাদেত্র দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

প্র বিভিন্ন প্রকৃতির ক্ষমতা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়! বিপ্লবের 

সত্রপাত করাঁতে আমাদের পথ অধিকতর কণ্টকিত হইয়াছে । 

যতদিন উহার শেষ না হইতেছে এবং যত দ্দিন আমরা আভ্যন্ত- 

রীণ ও বাহ্ অশীস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ 

না হইতেছি, তত দিন আমরা আমাদের জাতীয় সংঙ্কারের 

মূল তন্ব নির্ণঘ করিতে সমর্থ হইব না। 
“তথাপি আমাদেক্ধ আত্মবিস্বৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা 

পরাধীন। হিন্দুঘমাজ আমাদের আশ্রয়স্থল। তথাপি আমরা 

প্রত্যক্ষবাঁদী হইতে সাহ্দী হইতেছি। আমাদিগকে এই 
তাঁবেই জীবন ধারণ করিতে হইবে এবং এই ভাঁবেই জীবনের 

পথে অগ্রসর হইতে হইবে | আমরা পরাধীন, আমর! হিন্দু এবং 
আমরা প্রত্যক্গবাদী। আমাদের ধর্্বীজ কোথায় রোপণের 

সুবিধা আছে, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। বর্তমান 

বিষয়ের জটিল ভাঁব পরিত্যাগ করিলে এই বলা যাঁয় যে, 

এক্ষণে আমাদের নিজ নিজ জীবন সংগঠনের সময় উপস্থিত 

হইয্াছে। কারণ যদি আমরা সমাজমধ্যে থাকিয়া ও গবর্ণ- 

মেন্টের বাধ্য হইয়! যথার্থ প্রত্যক্ষবাদীর জীবন দেখাইতে 

পারি, তাহ হইলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, উভয় কালের জন্য 

একটি মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে। যদি আমাদের জীবনে 

ছুইটি বিভিন্ন মত অর্থাৎ হিন্দুধর্ম ও ্রত্যঙ্ষবাদ, মিলাইয়া লইতে 

পারি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে একতা স্থাপনরূপ একটি 

গৌরবজনক কাঁধ্য সংসাধিত হইবে ।” 



১৬৮ নব ভারত । 

ইহা বিজ্ঞতার কথা। সরল ও স্বাভারিক ভাবে পরিপূরণ। 
ইহার উপর আমার কোঁন কথা বলিঞ্কার নাই। প্রত্যক্ষবাদ 
যে, অন্তান্ত ধর্মের প্রতি উদারত! প্রদর্শন করে, ইহাতে এক 

দিকে যেমন তাহাই দেখান হইয়াছে অপরদিকে তেমনই অভি- 
নব ধর্মাবলম্বীদিগ্ের,যে দৃষ্াত্তপূর্ জীবন সর্বপ্রকার উপদেশের 
অতীত, যাহা না হইলে সমুদয় উপদেশ বিফল হয়, তাহারই 

প্রয়োর্জনীয়তা প্রদশিত হইয়াছে। 

হিন্ুগণ আপনাদের প্রাচীন বিশ্বাস হারাইয়া নাস্তিক, 

হিন্দু একেশ্বরবাদী, ব্রাহ্ম, শ্রীষটীয়, থিয়সফি এবং অবশেষে 

প্রত্যক্ষবাদ, ইহার একটি না একটি মত অবলম্বন করে। 

তাহারা! আপনাদের ধর্মান্থগত সংস্কার পরিত্যাগ করে না 

বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রবল ধর্মমতের চিহ্ন 

দেখা যায় না। মেষপাঁলকবিহনে যেরূপ মেষপাল বিচরণ 

করে, সেইরূপ তাহারাও এদিকে ওদিকে ধর্মান্বেষণ করিয়া 

বেড়াইতেছে | ভবিষ্যতে কি হইবে, বলিতে পারা যায় না। শ্রী 

খে, কিছু হইতেছে না, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, 
পৃথিবীর অন্যান্য লোকের ম্যায় প্রীচ্যদেশবানী এক দিন ভিন্ন 

ভিন্ন ধর্ঘভাব পরিত্যাগ করিয়া একবিধ ধর্ম পরিগ্রহ করিবে। 

ূর্বদেশবাঁসিগণ যে, এক সময়ে উন্নত হইয়া পাশ্চাত্যদেশ 
বামীদিগের সহিত এক সমভূমিতে ্াড়াইবে এবং মানব- 
মনে যে ধর্মের ভাব নিহিত আছে, সেই সার্বভৌমিক ধর্ম গ্রহণ 

পূর্বক জাপনাদিগের জাতীয় উচ্চাশার পরিচয় দিবে, তাহাতে 
মদ্দেহ নাই। ভারতে এ নৈতিক অবস্থা যদিও ঘোঁরঘনঘটায় 

জ্াচ্ছা্িত, তথাপি গ্রা্দীন পীষ্টধর্গ্রচারকেরা যেরূপে ধর 
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